حديث«مرگجاهلی»
و داللت آن بر «اصل انگاری امامت»*
فصلنامۀامامتپژوهی

موسی اسفندیاری

1

چکیده
یکــی از روایــات مطرح در «اصل انگاری امامت» ،حدیث «مرگ جاهلی» اســت که در
شــش موضوع ،از پیامبر اکرم؟ص؟ نقلشــده اســت؛ این حدیث در چهار موضوع «لزوم
تبعیت از امام ،پرهیز از تفرقه در جماعت مسلمانان ،آثار وجود بغض امیرالمؤمنین؟ع؟
در قلب مســلمان و نتیجۀ اصرار بر شــرب خمر» با ســند صحیح و در دو موضوع «ترک
حج و ترک جهاد» با سند غیر صحیح در منابع اهل سنت نقلشده است.
شــمول ایــن حدیث بر برخــی از موضوعات فقهــی مانند اصرار بر شــرب خمر ،موجب
تشــکیک برخــی از مخالفیــن در داللت آن بر «اصل بودن امامت» شــده کــه با توجه به
شــأن ورود ایــن روایات و قرائن موجــود در آنها میتوان ضروری بــودن تمام موضوعات
چهارگانه و حتی اصل بودن برخی از آنها را ثابت نمود.
کلیدواژههــا :حدیــث معرفــت امــام ،اصــل انــگاری امامــت ،مــرگ جاهلــی ،حدیــث
َ«من َ
مات».
* تاریخ دریافت ،93/9/5 :تاریخ پذیرش.94/1/29 :
 .1دان ــش آموخت ــۀ ح ــوزۀ علمی ــۀ ق ــم و ف ــارغ التحصی ــل مرک ــز تخصص ــی امام ــت اه ــل بی ــت؟مهع؟.
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مقدمه
یکــی از موضوعــات مورد مناقشــه بیــن فریقین ،موضوع «اصــل انگاری» یــا «فرع فقهی
دانســتن» مســئلۀ امامت است .در نگاه اهل ســنت ،امامت با رویکرد مدیریت جامع
اســامی ،یک مســئلۀ فقهی است که انتخاب آن از تکالیف مردم محسوب میشود؛

1

درحالیکه در کالم امامیه ،مســئلۀ امامت با رویکرد حجتاهلل و خلیفۀ رســولاهلل؟ص؟
بــودن امــام ،از مهمترین اصول دین و نزد برخی ،از ضروریات مذهب 2شــمرده میشــود
کــه نصــب آن بــر عهــدۀ خداونــد و اعــام آن وظیفــۀ پیامبــر اکــرم؟ص؟ و اطاعــت از امام
تکلیف مردم بیانشده است.

3

روایــی «اصل انگاری امامت» ،یکــی از احادیث مطرح ،حدیث «مرگ
در میــان دالیل
ِ
جاهلــی» 4اســت .این حدیث با الفاظ مختلــف و در موضوعات گوناگونی از زبان نبی
مکرم اســام؟ص؟ در منابع فریقین نقلشــده اســت؛ بهگونهای که تفتازانی آن را حدیث
ّ
مســلم دانســته و حتی برخی از مباحث کتاب شــرح المقاصد را بر اساس آن پایهریزی
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ً
ً
.1غزالــی میگویــد« :النظــر یف اإلمامة أیضا لیس من املهمات ،ولیس أیضا من فن املعقوالت فهیا من
الفقهیــات» (غزالــی ،ابوحامد ،االقتصاد فی االعتقاد )253/1 ،ســیفالدین آمدی نیز میگوید:
«واعلــم ان الــکالم یف االمامــه لیس من اصول الدیانات و ال من امور الالبدیات» (آمدی ،ســیف
الدین ،غایة المرام )363/1 ،هم چنین الزمۀ کالم اشاعره مبنی بر اینکه نصب امام از تکالیف
مردم است ،فرعی و فقهی دانستن امامت است.
 .2نسبت منطقی میان اصل و ضروری ،نسبت عام و خاص مطلق است؛ یعنی هر آنچه اصل دین
ً
محســوب شود قطعا ضروری دین هســت ،ولی چه بسیار ضروریاتی که اصل شمرده نمیشوند.
ّ
ً
از سوی دیگر آنچه بین فریقین مسلم است اینکه هرکس منکر ضروری دین شود ،قطعا خارج از
دین محسوب میشود( .ر.ک :دائرة المعارف الشیعة و العامة ،ذیل کلمۀ اصل)
 .3عالمۀ مجلسی میفرماید« :ما امجع علیه الفرقة املحقة من کون االمامة من اصولالدین ردّا عیل
القائل�ی� بان��ه م��ن فروعه و ق��د روت العامة و خ
ن
ن
الاصة متواترا ‹من مــات و مل یعرف امام
املخالف�ی�
ً
زمانه مات میتة جاهلیة›» (مجلسی ،محمد باقر ،بحاراالنوار.)386/8 ،
 .4به دلیل آنکه در این تحقیق تمام روایات «میتۀ جاهلی» با موضوعات مختلف موردبررســی قرار
میگیــرد ،ازای ـنرو عنوان «حدیث معرفت امام» ،نامی اخص برای معنایی اعم اســت که کاربرد
آن برای اعم ،وافی نخواهد بود.

کــرده اســت 1.در منابع امامیه هم این حدیث جــزء احادیث قطعیه و نزد برخی ،متواتر
دانسته شده است 2.این حدیث در موضوعات زیر بیان شده است:
« .1عدم اطاعت از امام موجب مرگ جاهلی است» .با  4تعبیر ،از طریق  7صحابی
و با  12سند و  12لفظ.

3

« .2انشــقاق در جماعــت مســلمانان ،موجب مرگ جاهلی اســت» .بــا  3تعبیر ،از
طریق  4صحابی و با  6سند و  24لفظ.
« .3وجود بغض امیرالمؤمنین؟ع؟ در قلب انسان ،موجب مرگ جاهلی است» .از
طریق  3صحابی و با  3سند و  3لفظ.
« .4اصــرار بــر شــرب خمر موجــب مرگ جاهلی اســت» .از طریق  3صحابــی و با 5
سند و  3لفظ.
« .5ترک عمدی حج موجب مرگ جاهلی اســت» .این حدیث فقط به یکلفظ و
ً
یک سند و منحصرا در یک منبع نقلشده است.
« .6تــرک جهــاد موجب مرگ جاهلی اســت» .ایــن لفظ در هیچ روایتــی در منابع
نخســتین اهل ســنت یافت نشــده و امروزه بیشــتر توســط گروههای تکفیری برای

هرچنــد برخــی از تألیفــات ماننــد راه رهایــی از مــرگ جاهلی اثــر مهدی فقیــه ایمانی و
ً
 .1مثال در بحث لزوم ســمعی نصب امام پس از تمســک به آیۀ اولی االمر ،دلیل روایی خود را همین
حدیــث قــرار میدهد و میگوید« :و لقوله‹ :من مــات و مل یعرفّ ›...
فان وجوب الطاعه والمعرفه
یقتضی وجوب الحصول» (تفتازانی ،سعدالدین ،شرح المقاصد فی علم الکالم)476/3 ،
 .2شیخ مفید در االفصاح میفرماید« :و أما خ
البر فهو املتواتر عن النیب؟ص؟ أنه قال‹ :من مات و هو ال
الهل باإلمام خیرج صاحبه عن اإلسالم».
یعرف إمام زمانه مات میتة جاهلیة› و هذا صریح بأن ج
(مفید ،محمد بن محمد ،اإلفصاح فی اإلمامة ،مسألة الکالم فی اإلمامة)
 .3در این مقاله با هدف اختصار در نقل احادیث ،لفظی که دارای بیشترین تکرار و جامعترین معنا
نســبت به ســایر الفاظ باشــد بهعنوان تعبیر اصلی و ســایر الفاظ همراســتا ،بهعنوان لفظ مشابه
در نظر گرفته شده است.
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تشویق برخی به جهاد علیه سایر مسلمین استفاده میشود.

81

بررســی حدیث معرفت امــام از منظر فریقین اثر عبدالمجید زهــادت ،و مقاالتی مانند
بررســی و معناشناســی تطبیقــی حدیــث مــن مــات نگاشــتۀ محمــد عــارف کاشــی،
بهصــورت مســتقل در تبییــن ایــن حدیــث و اعتبار ســنجی آن به رشــتۀ تحریــر درآمده
اســت ،ولی به دلیل عدم بررســی تمام گونههای این حدیث بهویژه از منظر منابع اهل
ســنت ،و عــدم پاســخگویی به تعارض داللــی برخی از موضوعــات فقهی این حدیث
با «اصل انگاری امامت» ،ضروری به نظر میرســید تا پژوهشــی نو با گســترهای بیشــتر و
دســتهبندی کاملتر که دربردارندۀ کاوش رجالی سندها هم باشد ،صورت پذیرد .این
تحقیــق درصدد آن اســت تــا بر اســاس روش کتابخانهای و با اســتفاده از منابع موجود
در نرمافزارهــای اســامی ماننــد الجامــع الکبیــر و مکتبة الشــامله ،متنهــای مختلف
حدیث را در منابع چهار قرن نخستین اهل سنت از حیث رجالی و داللی موردبررسی
قرار داده و اشکاالت و ابهامات پیرامون داللت آن را مورد کنکاش قرار دهد.

 _1مفهوم شناسی «میتة جاهلیة» در منابع اهل سنت
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اســت؛ بهگونهای که میتوان گفت محور اساســی اختالف اندیشــمندان امامیه و اهل
سنت در داللت این حدیث ،به اختالف در معنای «میتة جاهلیة» برمیگردد .برخی
از اندیشمندان اهل سنت« ،میتة جاهلیة» را به «مرگ همراه با جهل و تفرقه» 4و برخی
دیگــر بــه «مــرگ در محیط هرجومرج و بــی امامی» 5معنا میکنند .ایــن دو گروه ،مفهوم
«کافر شدن و خارج از دین بودن» را در معنای مرگ جاهلی در نظر نگرفته و حتی برخی
از آنها تصریح میکنند که «میتة جاهلیة» هیچ داللتی بر مفهوم کفر ندارد .این گروه،
 .4ازدی ،محمــد بــن ابــی نصر ،تفســیر غریب ما فــی الصحیحیــن377/1 ،؛ ابن الملقــن ،عمر بن
علــی ،البدرالمنیــر528/8 ،؛ ســبتی ،عیــاض بــن موســی ،مشــارق االنــوار390/1 ،؛ ســیوطی،
عبدالرحمن بن ابی بکر ،الدیباج علی مسلم459/4 ،؛ نووی ،یحیی بن شرف ،صحیح مسلم
بشرح النووی.238/2 1 ،
 .5عسقالنی ،ابن حجر ،فتح الباری5/3 1 ،؛ عینی ،محمود بن احمد ،عمدة قاری.178/24 ،

مخالف امام را کافر ندانسته و او را تنها فردی عاصی قلمداد میکنند.

1

در صــورت پذیرفتــن ایــن معانــی ،تمــام موضوعاتــی که تعبیــر «میتة جاهلیــة» در مورد
آنهــا بهکاررفته اســت ،بهویــژه موضوع امامت ،جزء مســائل فرعــی و از مباحث فقهی
محســوب میشــوند2؛ این در حالی اســت که با مراجعه به منابع اهل ســنت بهراحتی
میتــوان دریافــت کــه محــدود کــردن «میتــة جاهلیــة» به ایــن دو معنــا و خــارج نمودن
معنــای کفــر از دایرۀ مفهومی آن ،مقبول تمام اندیشــمندان اهل ســنت نبوده و با موارد
زیر تناسب نداشته و گاهی در تضاد قرار دارد.
 _1وعیدهــا و تهدیدهایــی کــه در ابتــدا یا در ادامــۀ این روایات آمده اســت« :لیقاهلل یوم
القیامــه الحجة له»« 3،قد خلع ربقة االســام عــن عنقه»ُ 4،
5
«فلیمت هیودیا او نصرانیا»،
«من خرج عیل امیت  ...فلیس مین و ُ
لست منه»« 6،وحشر یوم القیامة مع عبدة األوثان

واألصنام إیل النار».

7

 _2مفهــوم واژۀ «جاهلیــة» در برخــی آیــات قــرآن کریم که به داشــتن باورهای کفــر آلود،

8

 .2ابــن تیمیــه بــا در نظــر گرفتــن همیــن معانی گفته اســت« :فإن النــی؟ص؟ قد قال‹ :مــن مات میتة
جاهلیة› فی أمور لیست من أرکان اإلیمان التی من ترکها کان کافرا .کما فی صحیح مسلم‹ :من
َْ َ
قتــل تحــت رایة عمیــة ...فقتل ُته جاهلیــة› وهذا الحدیث یتنــاول من قاتل فــی العصبیة ولکن
ال یکفــر المســلم باالقتتــال فی العصبیة فکیــف یکفر بما هو دون ذلک»( .ابــن تیمیه ،احمد بن
عبدالحلیم ،منهاج السنه)113/1 ،
 .3نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،الصحیح.22/6 ،
 .4ابــن حنبــل ،احمــد ،المســند202/4 ،؛ ازدی ،ابــو داود ،الســنن426/2 ،؛ ترمــذی ،محمــد بــن
عیسی ،السنن.226/4 ،
 .5عدنی ،محمد بن یحیی ،االیمان.103/1 ،
 .6نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،الصحیح( 1476/3 ،نقل به مضمون).
 .7رقیق ،ابراهیم بن قاسم ،قطب السرور فی اوصاف الخمور.114/1 ،
ْ
ْ ّ َ َ ْ
ُ ُّ َ َّ َ
َ
َ
ال ِاه ِل ّي ِة بدل
 .8آل عمران< :154/يظنون ِبالل ــهِ غ ْي ـ َـر ال َح ِق ظ ّن ال ِ
جاه ِل ّیةٍ > فخررازی میگوید« :ظ َّن ج
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 .1ســندی ،محمد بن عبدالهادی ،حاشیة الســندی علی سنن النسایی123/7 ،؛ ابن ابی شیبه،
عبداهلل بن محمد ،المصنف452./7 ،

83

انــکار عدالــت الهی و قضاوت عادالنۀ پیامبر اکــرم؟ص؟ 1و گمراهی و انحراف در عقیده
و فکر 2معنا شده است.

3

فارق جماعت.
 _3فرمان پیامبر اکرم؟ص؟ مبنی بر وجوب قتل ِ

4

 _4فتوای شافعی مبنی بر وجوب جنگ با مخالفین بیعت.

5

 _5فتــوای حنابلــه مبنــی بــر اهــل بدعــت 6و بغــی 7بــودن مخالــف امــام و وجــوب قتــال
بــا آنهــا.
 _6کردار عبداهلل بن عمر در اصرار به بیعت شــبانه با حجاج ،حتی با تحقیرش توســط

84

ٌّ
الاهلیة»
من غیر حق ،و الفائدة یف هذا الترتیب أن غیر احلق :أدیان کثیرة ،و أقبحها مقاالت أهل ج
الهل باهّلل تعایل».
الاهلیة أی الشرک و ج
آلوسی نیز م َیگوید« :ظن أهل ج
َ ْ ْ
ُ
جاه ِل َّيةِ َي ْبغون> فخررازی میگوید« :وقتی پیامبر اکرم؟ص؟ بین بنی قریظه و
 .1مائده< :50/أ ف ُحك َم ال ِ
بنی نضیر قضاوت کرد ،بنینضیر خشمگین شده و گفتند :ما به حکم تو رضایت نمیدهیم؛ زیرا
تو دشمن ما هستی! پس خداوند متعال ،این آیه را نازل فرمود( :مفاتیح الغیب.».)375/12 ،
َ َّ َ ُ ْ
ُ َ
 .2احــزابَ َ َ :33/
جاه ِل َّيةِ ْال ُأولی> و فتــح< :26/إ ْذ َج َع َل َّال َ
ذين
<و قـ ْـرن ف ـي ُب ُي ِوتك ّن َو لا ت َبر ْج َن ت َب ـ ّـر َج ال ِ
ِ
ْ ََ َ ََ ْ
ُُ
ََ
جاه ِل َّيةِ >.
كف ُروا في قل ِوب ِه ُم ال َح ِم ّية ح ِم ّية ال ِ
 .3ر.ک :بررسی حدیث معرفت امام از منظرفریقین ،ص .75
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الماعه فاقتلوه» (نســائی ،احمد بن شــعیب ،المجتبی
 .4پیامبــر اکــرم؟ص؟ میفرمایند« :من فارق ج
من السنن92/7 ،؛ خطیب بغدادی ،احمد بن علی ،الفقیه والمتفقه.)417/1 ،
 .5مــاوردی ،علــی بن محمد ،الحاوی الکبیر .105/3 ،شــافعی بعد از تقســیم مخالفین به  3قســم
میگوید« :فإما ما وجب قتاهلم علیه ...:خ
والامس :أن یتظاهروا عیل خلع اإلمام الذی قد انعقدت
بیعت��ه ولزم��ت طاعته ،روی عبداهلل بن عمر عن رس��ول اهلل؟ص؟ أنه قال...‹:ومن مات ولیس یف
عنقــه بیعــة مــات میتة جاهلیة›» .واین حکم نه با گمراهــی و جهالت و نه با بی امامی و عصیان
تناسب ندارد.
 .6اللکائــی ،هبةاهلل بن حســن ،اعتقاد اهل الســنه161/1 ،؛ ابــن ابی یعلی ،محمد بن محمد ،طبقات
املسلمی ...فقد شق هذا خ
ن
ن
املسلمی وخالف اآلثار
الارج عصا
الحنابله« :244/1 ،ومن خرج عیل إمام
خ
عن رسول اهلل ،فإن مات خ
الارج علیه مات میتة جاهلیة وال حیل قتال السلطان وال الروج علیه ألحد
من الناس مفن فعل ذلک فهو مبتدع عیل غیر السنة والطریق» درجای دیگر میگوید« :ومن خرج عیل
ن
املسلمی فهو خارجی».
إمام من أمئة
خ
 .7شیرازی ،ابراهیم بن علی ،المهذب« :217/2 ،کتاب قتال أهل البغی :ال جیوز الروج عن اإلمام ملا روی
ابن عمر أن النیب؟ص؟ قال ‹ ...ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه میوت میتة جاهلیة»›.

ً
ً
او ،با استناد به روایت «من مات ومل یبایع إمام عصره وزمانه مات میتة جاهلیة».

1

 _7برداشت محمد بن عبدالوهاب از جاهلیت.

2

 _8حکــم علمــای اهــل ســنت مبنــی بــر کافــر دانســتن منکــر خالفــت ابوبکر بــه دلیل
مخالفتش با جماعت مسلمانان.

3

 _2موضوعات پنجگانهای که به «مرگ جاهلی» موصوف شدهاند
 _1 _2لزوم تبعیت از امام

ای ــن دس ــته از روای ــات بیش ــترین توج ــه علم ــای امامی ــه را ب ــه خ ــود اختص ــاص داده
اس ــت .برخ ــی از علم ــای امامی ــه از ای ــنروای ــات ب ــه «حدی ــث معرف ــت ام ــام» تعبی ــر
نم ــوده 4و ب ــا توج ــه ب ــه وج ــود حدی ــث نب ــوی «م ــن ل ــم یع ــرف ام ــام زمان ــه م ــات میت ــة
جاهلی ــة» در مناب ــع امامی ــه ،آنه ــا را بهعن ــوان ش ــاهد و مؤی ــد روای ــت معرف ــت ام ــام
محس ــوب کردهان ــد 5.ای ــن روای ــات در مناب ــع نخس ــتین اه ــل س ــنت ب ــا  4تعبی ــر و 12
لف ــظ مش ــابه ،از طری ــق  7صحاب ــی نقلش ــده اس ــت.

 .2ابن عبدالوهاب ،محمد ،مســائل الجاهلیة« :10 ،أما الجاهلیة هی التی لیس فیها رســول ولیس
فیهــا کتــاب .والمــراد بها :ما کان قبــل بعثة النبی؟ص؟ ألنه قبــل بعث النبــی؟ص؟ کان العالم کله
یموج فی ضالل وکفر وإلحاد».

 .3مقریــزی ،احمــد بــن علی ،امتاع االســماع218/9 ،؛ ابن عابدین ،محمد امین بن عمر ،حاشــیه
ّرد المختار.605/1 ،
 .4به دلیل آنکه این عنوان با مدلول احادیث اهل سنت تناسبی نداشته و بیشتر با الفاظ احادیث
امامیه منطبق است ،عنوان «لزوم تبعیت از امام» را برگزیدیم.
 .5ر.ک :کتاب بررسی حدیث معرفت امام از منظر فریقین .از صفحۀ  97به بعد.

حدیث «مرگ جاهلی» و داللت آن بر «اصلانگاری امامت»

 .1توحیدی ،علی بن محمد ،البصائر والذخائر151/7 ،؛ آبی ،منصور بن حسین ،نثر الدرر:66/2 ،
ً
لیال ،فقال ّ
«اســتأذن عبــداهلل بــن عمر عیل ّ
احلجاج‹ :إحــدی محقات أیب عبد الرمحن!›
احلجاج
فدخل ،فلما وصل إلیه قال له ّ
احلجاج‹ :ما جاء بک؟› قال‹ :ذکرت قول رسول اهلل؟ص؟ ”:من
ّ
ً
ً
مات ومل یبایع إمام عصره وزمانه مات میتة جاهلیة “› ،فقال له‹ :أتتخلف عن بیعة عیل بن أیب
َّ
طالب وتبایع عبد امللک؟ بایع رجیل ّ
ومد إلیه رجله!›»
فإن یدی عنک مشغولة،
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« _1 _1 _2من مات ولیس علیه إمام مات میتة جاهلیة»

1

ایــن حدیــث از طریق معاویه ،ابوهریره و ابن عباس نقلشــده اســت .هرچند دو طریق
اول دارای ســند صحیــح هســتند ولــی به دلیــل وجود خلیــد بن دعلــج 2در طریق ابن
عباس ،این ســند تضعیف شــده است .این حدیث در منابع نخستین اهل سنت به
دو لفظ دیگر هم یافت میشود« :من مات لیس علیه إمام مفیتته جاهلیة» 3و «من مات
ولیس له إمام مات میتة جاهلیة».

4

« _2_1 _2من مات بغیر امام مات میتة جاهلیة»

5

این حدیث در منابع نخستین اهل سنت به دو طریق عبداهلل بن عمر و معاویه نقلشده است.
َ
طریق معاویه دارای دو ســند متفاوت اســت؛ یکی به ذکوان بن عبداهلل 6و دیگری به شــریح بن

عبید 7ختم میشود که هر دو دارای توثیق هستند .ولی در طریق عبداهلل بن عمر ،خارجة بن

86

 .1ابن ابی عاصم ،احمد بن عمرو ،همان503/2 ،؛ ابویعلی ،احمد بن علی ،المســند366/3 1 ،؛
ابــن حبــان ،محمــد ،المجروحیــن286/1 ،؛ طبرانــی ،ســلیمان بــن احمــد ،المعجم االوســط،
.70/6
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 .2رجالیــان اهــل ســنت او را تضعیــف نمــوده و بــرای او از تعابیــری ماننــد «متــروک» و «لیــس بثقــة»
اســتفاده کردهاند .ذهبی ،محمد بن احمد ،ســیر اعالم النبالء 224/3 1 ،رقم 71؛ مزی ،یوسف
بن عبدالرحمن ،تهذیب الکمال 308/8 ،رقم .1716
 .3طبرانی ،سلیمان بن احمد ،المعجم االوسط361/3 ،؛ همو ،المعجم الکبیر.289/10 ،
 .4ابن قانع ،عبدالباقی ،معجم الصحابه66/2 ،؛ ابن حبان ،محمد ،الصحیح434/10 ،؛ زهری،
عبیداهلل بن عبدالرحمن ،حدیث ابی الفضل زهری.137/1 ،
 .5طیالســی ،ســلیمان بــن داود ،المســند259/1 ،؛ ابــن حنبــل ،احمــد ،همــان96/4 ،؛ طبرانــی،
سلیمان بن احمد ،المعجم الکبیر388/9 1 ،؛ همو ،مسند الشامیین.437/2 ،
 .6او غــام أم المومنیــن جویریــه غطفانیــه و از بــزرگان مدینه اســت و در نزد رجالیان اهل ســنت ثقه
محسوب میشود .ر.ک :ذهبی ،محمد بن احمد ،سیراعالم النبالء.36/5 ،
 .7بــه دلیــل عــدم ســماع او از برخی صحابــه ،رجالیــان از او به «ثقة مدلــس» تعبیرکرده انــد( .ر.ک:
ذهبــی ،محمــد بــن احمد ،ســیراالعالم النبــاء 208/3 1 ،رقــم 63؛ هیثمی ،علی بــن ابی بکر،
مجمع الزوائد )88/1 ،ذهبی میگوید« :أنه ثقة مدلس ،فال یقبل منه إال ما ن
تبی فیه مساعه من
غیر تدلیس»( .ذهبی ،محمد بن احمد ،من تکلم فیه و هو موثق.)276/1 ،

مصعب 1حضور دارد که تضعیف شده است .برای این حدیث یکلفظ مشابه وجود دارد:
«من مات من غیر امام مجاعة مات میتة جاهلیة» 2که از طریق عبداهلل بن عمر نقلشده ولی به
دلیل حضور حسین بن قیس ملقب به َح َنش 3در سند آن ،تضعیف شده است.
« _3_1 _2من مات ال طاعة علیه مات میتة جاهلیة»

4

این حدیث به دو طریق عبداهلل بن ُع َمر و عامر بن ربیعه نقلشده است .در طریق دوم،

عاصم بن عبیداهلل 5حضور دارد که تضعیف شــده اســت .چهار لفظ مشــابه برای این
حدیــث وجــود دارد« :م��ن مات یف غی��ر طاعة مات میتة جاهلیــة» 6از طریق عبداهلل بن
مجاعة علیه طاعة مات میتة جاهلیــة» 7از طریق معاذ بن
إلمــام
عمــر« ،مــن مات لیس
ٍ
ِ

جبــل« ،مــن مات لیس لــه إمام مجاعة علیه طاعة بعثهاهلل یــوم القیامة بعث من مات
میتة جاهلیة» 8و «من أصبح لیس علیه أمیر مجاعة وال ألمیر مجاعة علیه طاعة بعثهاهلل

 .4طرسوســی ،محمــد بــن ابراهیــم ،مســند عبــداهلل بــن عمــر28/1 ،؛ و همچنیــن ابــن ابــی شــیبه،
همان457/7 ،؛ ابن ابی عاصم ،احمد بن عمرو ،السنه 503/2 ،با لفظ «وال طاعة»؛ ابن قانع،
عبدالباقــی ،همــان 235/2 ،بــا لفــظ «وال علیه طاعة»؛ جوهری ،مســند ابن الجعــد 330/1 ،با
لفــظ «ولیــس علیه طاعة»؛ ابن حنبــل ،احمد ،همان446/3 ،؛ ابن زنجویــه ،حمید بن مخلد،
االمــوال46/1 ،؛ بخــاری ،محمــد بن اســماعیل ،التاریــخ الکبیــر445/6 ،؛ رویانــی ،محمد بن
هارون ،المسند 364/2 ،با لفظ «ولیست علیه طاعة».
 .545بخاری ،محمد بن اسماعیل ،الکامل فی ضعفاء الرجال .227/5 ،ابن حجر ،اقوال رجالیان
در تضعیف او را آورده است( .ر.ک :عسقالنی ،ابن حجر ،تهذیب التهذیب)42/5 ،
 .6طبرانی ،سلیمان بن احمد ،المعجم االوسط.287/7 ،
 .7همو ،المعجم الکبیر.86/20 ،
 .8همو ،مسند الشامیین.260/3 ،
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حدیث «مرگ جاهلی» و داللت آن بر «اصلانگاری امامت»

 .1رجالیــان او را «متــروک الحدیــث» و «ضعیــف جــدا» و «مدلــس» معرفــی کردهانــد .ر.ک :ذهبــی،
محمد بن احمد ،سیر اعالم النبالء 369/3 1 ،رقم 113؛ مزی ،یوسف بن عبدالرحمن ،تهذیب
الکمال 16/8 ،رقم  .1592هیثمی ،علی بن ابی بکر ،همان.84/2 ،
 .2طبرانی ،سلیمان بن احمد ،المعجم الکبیر.440/12 ،
 .3از او بــه «متــروک الحدیــث» تعبیر شــده اســت .ر.ک :عســقالنی ،ابــن حجر ،تهذیــب التهذیب،
.313/2

یوم القیامة میتة جاهلیة» 1از طریق ابوالدرداء .از میان این چهار لفظ ،فقط حدیث اول

دارای ســند صحیــح اســت و حدیث دوم بــه دلیل حضور عمرو بن واقــد 2و دو حدیث
آخر به دلیل حضور عبدالحمید بن ابراهیم 3تضعیف شدهاند.
« _4_1 _2من مات و لیس فی عنقه بیعة مات میتة جاهلیة»

4

لشــده اســت که هر دو دارای ســند
این حدیث به دو طریق عبداهلل بن ُع َمر و معاویه نق 
صحیح هستند .برای این حدیث در منابع نخستین اهل سنت یکلفظ مشابه وجود
دارد که به طریق عبداهلل بن عمر آمده ولی به دلیل وجود أحمد بن محمد المهری معروف
به ابن رشدین 5تضعیف شده است« :من مات وال بیعة علیه مات میتة جاهلیة».6
 _5 _ 1 _ 2بررسی داللت

هرچند برخی از ســندهای این احادیث دارای ضعف هســتند ولی با توجه به صحت
برخی از سندها و همچنین با عنایت به وجود تواتر معنوی حاصل شده از مجموع این
روایات ،میتوان به صحت صدور آن از پیامبر اکرم؟ص؟ اطمینان پیدا نمود.

7
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 .1ابن ابی عاصم ،احمد بن عمرو ،همان.500/2 ،
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 .2ذهبــی ،محمــد بن احمد ،میــزان االعتدال 292/3 ،رقــم « :6466هو منکــر الحدیث»؛ بخاری،
محمد بن اسماعیل ،الکامل فی ضعفاء الرجال 118/8 ،رقم .1283
 .3هرچنــد ابــن حبــان ،محمد ،او را جزء ثقات نقل کرده اما اکثر رجالیان اهل ســنت او را تضعیف
کردهانــد .ر.ک :مزی ،یوســف بن عبدالرحمن ،تهذیب الکمــال 407/6 1 ،رقم 3704؛ هیثمی،
علی بن ابی بکر ،همان.324/7 ،
 .4نیشــابوری ،مســلم بــن حجــاج ،الصحیــح ،1478/3 ،ح 1851؛ ابــن حبــان ،محمــد ،الفوائــد،
126/1؛ طبرانــی ،ســلیمان بــن احمــد ،المعجــم الکبیــر334/9 1 ،؛ ابــن البختــری ،محمد بن
عمــرو ،مجمــوع فیه مصنفات ابــی جعفرابن البختری446/1 ،؛ طرسوســی ،محمد بن ابراهیم،
همــان37/1 ،؛ ابــو عوانه ،یعقوب بن اســحاق ،المســند .416/4 ،در دو منبــع آخر به جای «فی
عنقه» لفظ «فی رقبته» آمده است.
 .5رجالیان اهل سنت او را تضعیف کردهاند .ر.ک :هیثمی ،علی بن ابی بکر ،همان.294/6 ،

 .6زهــری ،محمــد بــن ســعد ،الطبقــات الکبــری144/5 ،؛ طبرانــی ،ســلیمان بن احمــد ،المعجم
االوسط.79/1 ،
 .7با فرض عدم صحت تمام سندها ،باز با توجه به قاعدۀ َ«ی َقوی بعضها بعضا» ،صدور آن قطعی

ایــن احادیث بر ســه نکته داللــت میکنند :یکم :لزوم وجود امام و ضرورت شــناخت
او؛ دوم :وجــوب اطاعــت و تبعیــت از امام؛ ســوم :مقید نبودن این شــناخت و اطاعت
به زمانی خاص؛
از مجمــوع ایــن نکات چنین به دســت میآید کــه وجود امام در همــۀ زمانها ضرورت
داشته و شناخت و اطاعت از او در همه زمانها و بر همه مردم واجب است.
با توجه به معنای «میتة جاهلیة» که بر «کفر و خروج از دین» داللت دارد ،لزوم شناخت
امــام و وجــوب تبعیت از او جزء ضروریات دین محســوب شــده و مخالف آن در حکم
کافر و غیرمســلمان قلمداد میشــود؛ بهگونهای که اکثر علمای اهل سنت بر پایۀ همین
برداشت ،به وجوب جنگ با مخالفین بیعت 1فتوا داده و دشمنان امام را اهل بدعت
و بغی و خارج از دین میدانند 2که قتال با آنها واجب است.

3

 .1مــاوردی ،علــی بــن محمد ،الحاوی الکبیر 105/3 1 ،شــافعی بعد از تقســیم مخالفین به  3قســم
میگوید« :فإما ما وجب قتاهلم علیه ...:خ
والامس :أن یتظاهروا عیل خلع اإلمام الذی قد انعقدت
بیعت��ه ولزم��ت طاعت��ه روی عبداهلل بن عمر عن رس��ول اهلل؟ص؟ أن��ه قال...‹:ومن مات ولیس یف
عنقــه بیعــة مــات میتة جاهلیة›» .واین حکم نه با گمراهی و جهالــت و نه با بی امامی و عصیان
تناسب ندارد.
 .2اللکائی ،هبةاهلل بن حســن ،اعتقاد اهل الســنه161/1 ،؛ ابن ابی یعلی ،محمد بن محمد ،همان،
املس��لمی ...فقد شــق هذا خ
ن
ن
املســلمی وخالف اآلثار عن
الارج عصا
« :244/1ومن خرج عیل إمام
خ
رسولاهلل فإن مات خ
الارج علیه مات میتة جاهلیة وال حیل قتال السلطان وال الروج علیه ألحد من
الناس مفن فعل ذلک فهو مبتدع عیل غیر السنة والطریق» درجای دیگرمی گوید« :ومن خرج عیل
ن
املسلمی فهو خارجی».
إمام من أمئة
خ
 .3شــیرازی ،ابراهیم بن علی ،همان« :217/2 ،کتاب قتال أهل البغی :ال جیوز الروج عن اإلمام ملا

روی ابن عمر أن النیب؟ص؟ قال ... ‹ :ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه میوت میتة جاهلیة›».
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خواهد بود .این قاعده در بین رجالیان اهل سنت برای تأیید بسیاری از احادیث تضعیف شده
مورداستفاده قرار گرفته است؛ مانند حدیث «اقتدوا باللذین من بعدی أیب بکر وعمر» .ابن حجر
ً
ّ
میگویــد« :لــه طرق فهیا مقــال إال ّأنه یقوی بعضهــا بعضا» صنعانی ،عبدالرزاق بن همام ،ســبل
الســام( .11/2 ،برای اطالع بیشــتر ر.ک :عســقالنی ،ابن حجر ،فتح الباری127/8 ،؛ شــوکانی،
محمــد بــن علی ،نیــل األوطــار54/1 ،؛ ابن کثیر ،اســماعیل بن عمــر ،البدایةوالنهایــة129/7 ،؛
ذهبی ،محمد بن احمد ،سیرأعالم النبالء.)215/2:

ّ
عبدالبــر در
از طرفــی بــا توجــه بــه برخــی عبــارات علمــای اهــل ســنت ،همچــون ابــن
ً
االستیعاب 1و قرطبی در الجامع الحکام القرآن 2 ،قطعا این خالفت و امامت از اصول
دین اســام و عامل قوام نظام مســلمین محسوب شده و مخالف آن بیگمان از اسالم
خارج شده و مرتد و کافر خواهد بود.
اکنون باید پرســید که چگونه بر کفر منکر خلیفه و خالفت او حکم میشــود ،ولی اصل
و ضروری بودن امامت پذیرفته نمیشــود؟! چگونه ممکن اســت الزمۀ عدم اعتقاد به
امری ،خروج از دین باشــد ولی خود آن امر از ضروریات و اصول آن دین نباشــد؟!
 _2 _2لزوم عدم افتراق و جدایی در جماعت مسلمانان

این دســته از روایات مورد اســتناد بســیاری از علمای اهل ســنت مبنی بر حرمت قیام
ضد حاکم جامعه حتی حاکم فاســق و جائر قرارگرفته اســت 3.این روایات با  3تعبیر و
 24لفظ مشابه ،از طریق 4صحابی نقلشده است.
« _1 _2_2من مات مفارقا للجماعة فقد مات میتة جاهلیة»
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ایــن حدیــث از طریق عبداهلل بن عمر و با ســند صحیح نقلشــده اســت .از این طریق
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الفاظ دیگری هم با سندهای صحیح در منابع اهل سنت آمده است:
• «من مات وهو مفارق للجماعة فانه میوت میتة جاهلیة»

5

 1خ
«الالفة رکن من أرکان الدین» (ابن عبدالبر ،یوسف بن عبداهلل ،االستیعاب.)969/3 ،

 .2وی ذیــل آیــۀ  30بقــره میگوید« :قــولاهلل تعایل< :إنی جاعل فی الأرض خلیفــة>؛ هذه اآلیة أصل یف
نصــب إمــام و خلیفــة یســمع له و یطاع لتجتمع بــه الکلمة وتنفذ به أحــکام خ
اللیفة و الخالف یف
ن
بــ� األمــة و ن
وجــوب ذلــک ن
املســلمی».
البی األمئــة  ...وأهنا رکــن من أرکانالدیــن الذی به قوام
(قرطبی ،محمد بن احمد ،الجامع الحکام القران.)265/1 ،
 .3بربهاری ،حســن بن علی ،شــرح الســنه29/1 ،؛ اللکائی ،هبةاهلل بن حســن ،اعتقاداهل الســنه،
 ،160/1فصل فی اعتقاد ابن حنبل؛ ابن تیمیه ،همان.529/1 ،
 .4ابن حنبل ،احمد ،المسند 70/2 ،و 123؛ ابن االعرابی ،احمد بن محمد ،المعجم.181/2 ،
 .5ابــن حنبــل ،احمــد ،همــان 83/2 ،و 154؛ ابــو عوانــه ،یعقــوب بن اســحاق ،المســند416/4 ،؛
زبیری ،مصعب بن عبداهلل ،حدیث مصعب الزبیری.101/1 ،

• «من مات مفارقا للجماعة مفیتة جاهلیة»

1

• «من مات مفارقا للجماعة فإنه میوت میتة جاهلیة»

2

الاهلیة»
• «من مات مفارقا للجماعة فإنه میوت موت ج

3

• «من مات مفارقا للجماعة مات میتة جاهلیة»

4

الماعة فإنه میوت میتة جاهلیة».
• «من فارق ج

5

• «من مات و هو مفارق للجماعة مفوته میتة جاهلیة».
• «من مات مفارقا للجماعة مات میتة جاهلیة».

6

7

الماعة مات میتــة جاهلیة» 8به طریــق عامر بن ربیعه
ایــن حدیــث بــا لفظ «من فــارق ج
هم نقلشده که به دلیل حضور عاصم بن عبیداهلل در سند آن تضعیف شده است.

9

َّ
الطاعة و فارق الجماعة فمات میتة جاهلیة»
« _2_2 2من خرج من

10

ایــن حدیــث از طریق ابوهریره و با ســند صحیح نقلشــده اســت .از ایــن طریق الفاظ
دیگری هم در منابع اهل سنت با سند صحیح آمده است:
 .1ابو عوانه ،یعقوب بن اسحاق ،همان.416/4 ،
 .3ابن حنبل ،احمد ،المسند.97/2 ،
 .4ابن ســعد ،لیث ،مجلس من فوائد اللیث39/1 ،؛ ابن حنبل ،احمد ،المســند93/2 ،؛ طبرانی،
سلیمان بن احمد ،المعجم الکبیر.335/2 1 ،
 .5ابن ابی عاصم ،احمد بن عمرو ،همان.44/1 ،
 .6همان.514/2 ،
 .7ابن سعد ،لیث ،همان39/1 ،؛ ابن حنبل ،احمد ،المسند93/2 ،؛ طبرانی ،سلیمان بن احمد،
المعجم الکبیر.335/2 1 ،
 .8صنعانــی ،عبدالــرزاق بــن همــام ،همــان379/2 ،؛ ابــن حنبــل ،المســند 133/2 ،و 445/3؛
المروزی ،تعظیم قدر الصاله 947/2 ،به نقل از مصنف عبدالرزاق آمده است.
 .9اکثــر رجالیــان او را تضعیف کردهاند .مزی ،یوســف بن عبدالرحمن ،تهذیب الکمال501/3 1 ،؛
ذهبی ،محمد بن احمد ،میزان االعتدال.353/2 ،
 .10نسائی ،احمد بن شعیب ،المجتبی من السنن.123/7 ،
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 .2ابن ابی عاصم ،احمد بن عمرو ،همان.512/2 ،
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َّ
الماعة مفات مات میتة جاهلیة»
• «من ترک الطاعة و فارق ج

1

الماعة مفات مفیتة جاهلیة»
• «من خرج من الطاعة و فارق ج

2

الماعة مفات مفیتته جاهلیة»
• «من خرج من الطاعة أو فارق ج

3

الماعة مث مات فقد مات میتة جاهلیة»
• «من خرج من الطاعة و فارق ج
الماعة و خالف الطاعة مات میتة جاهلیة»
«من فارق ج

4

5

الماعة مات میتة جاهلیة»
الماعة و فارق ج
• «من خرج عن ج

6

در اکثــر منابــع بــه دنبــال ایــن حدیث ،عبــارت «و من قاتــل حتت رایة عمیــة یدعو ایل
عصبیة او یغضب لعصبیة فقتل فقتلة جاهلیة» آمده است که هم میتوان آن را گونهای

مســتقل از حدیــث «مــرگ جاهلــی» دانســت و هــم میتــوان تفســیری بــرای فــراز اول و
نمونهای از افتراق جماعت قلمداد نمود.

برخــی از علمــای اهــل ســنت با توجه بــه اینکه این عبــارت در برخی منابــع بهصورت
مســتقل 7و از طــرق دیگــری غیــر از طریــق ابوهریره نقلشــده 8،بــاب مســتقلی برای آن
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 .1ابن ابی شیبه ،عبداهلل بن محمد ،همان462/7 ،؛ ابن راهویه ،اسحاق بن ابراهیم ،المسند193/1 ،؛
عدنی ،محمد بن یحیی ،همان115/1 ،؛ نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،الصحیح1476/3 ،؛ همو،
الکنی واالســماء930/3 ،؛ نسائی ،احمد بن شعیب ،السنن الکبری314/2 ،؛ ابن االعرابی ،احمد
بن محمد ،همان.403/2 ،
 .2ابــو عوانــه ،یعقوب بن اســحاق ،المســند421/4 ،؛ ابن حبان ،محمد ،الصحیــح441/0 1 ،؛ ابن
ابی شیبه ،عبداهلل بن محمد ،همان 462/7 ،که با عبارت «من ترک» آمده است.
 .3ابــن حنبــل ،احمــد ،المســند 296/2 ،و 488؛ ابــن زنجویــه ،حمید بــن مخلد ،همــان45/1 ،؛
خطابی ،حمد بن محمد ،العزله4/1 ،؛ آجری ،محمد بن حسین ،الشریعه.288/1 ،

 .4ابو عوانه ،یعقوب بن اسحاق ،المسند.422/4 ،
 .5آجری ،محمد بن حسین ،همان289/1 ،؛ صنعانی ،عبدالرزاق بن همام ،همان.339/1 1 ،
 .6ابن راهویه ،اسحاق بن ابراهیم ،همان192/1 ،؛ ابن ابی عاصم ،احمد بن عمرو ،همان 43/1 ،و
436/2؛ آجری ،محمد بن حسین ،همان.290/1 ،
 .7ابن ماجه ،محمد بن یزید ،الســنن1302/2 ،؛ نســائی ،احمد بن شــعیب ،المجتبی من السنن،
123/7؛ رویانــی ،محمــد بــن هــارون ،المســند141/2 ،؛ طبرانی ،ســلیمان بن احمــد ،المعجم
االوســط192/4 ،؛ مــروزی ،نعیم بن حمــاد ،الفتن161/1 ،؛ رامهرمزی ،یوســف بن عبدالرحمن،
المحدث الفاصل237/1 ،
 .8از طریــق جنــدب بــن عبــداهلل در رویانــی ،محمــد بن هــارون ،همــان141/2 ،؛ نســائی ،احمد بن

در نظــر گرفتــه و آن را گونــه ای مســتقل از حدیث «مرگ جاهلی» قلمــداد کردهاند 1.ولی
اکثر محققین این قســمت را تفســیر فراز اول دانســته و از توجه مســتقل به آن خودداری
نمودهاند.

2

َ
َ
َ
« _3_2_2من رأی من أمیره شیئا یکرهه فلیصبر فإنه لیس أحد یفارق الجماعة ِش ْب ًرا فیموت اال
مات میتة جاهلیة»

3

این حدیث از طریق ابن عباس و با ســند صحیح نقلشــده است .از این طریق الفاظ
دیگری هم در منابع نخستین اهل سنت با سند صحیح آمده است:
َ
َّ
ً
4
جاهلیة»
الماعة شبرا فیموت إال مات میتة ِ
• « ...فإنه ما أحد یفارق ج
الماعه اال مات میتة جاهلیة»
• « ...فإنه لیس احد یفارق ج

5

الماعه شبرا مفات مفیتته جاهلیة»
• « ...فإنه من خالف ج
الماعة ً
جاهلیة»
شبرا مفات إال مات میتة
ِ
• « ...فإنه من فارق ج
6

7

 .4ابن حنبل ،احمد ،المسند.297/1 ،
 .5ابو عوانه ،یعقوب بن اسحاق ،المسند.423/4 ،
 .6ابن حنبل ،احمد ،المسند.275/1 ،
 .7بخــاری ،محمــد بــن اســماعیل ،الجامع الصحیــح2588/6 ،؛ نیشــابوری ،مســلم بن حجاج،
الصحیح 1477/3 ،با کمی اختالف.
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شــعیب ،همــان .123/7 ،از طریــق انــس بــن مالــک با کمــی اختــاف در طبرانی ،ســلیمان بن
احمد ،المعجم االوسط 132/1 ،آمده است.
 .1ابن ماجه ،محمد بن یزید ،همان 1302/2 ،بابی با عنوان «باب العصبیة»؛ و نسائی ،احمد بن شعیب،
همان« 123/7 ،باب التغلیظ فیمن قاتل تحت رایة عمیة» را برای این احادیث در نظر گرفتهاند.
ً ََ ْ َ ََ
ً
 .2متــن کامــل حدیــث« :من َخ َر َج من َّالط َاعــة َو َف َار َق ْ َ
ــات َم َ
ال َم َاع َة َ َف َ
ات ِم َیتة َج ِاه ِلیــة ومن قاتل
ج
ِ
َ
َ
َ
ٌ
ً َُ َ ٌ
َ
ایة ِع ِّم ٍیة ْیغ َض ُب ِل َع َص َب ٍة أو ْید ُعو إیل َع َص َب ٍة أو ْین ُص ُر َع َص َبة فق ِتل ف ِق ْتلة َج ِاه ِلیة َو َم ْن خ َر َج
ْت َت ُ َر ٍ
َّ
ْ
یس ِم ّن َو َل ْس ُ
یضر ُب َب َّر َها َو َفاج َر َها والیتحاش من ُم ْؤ ِم ِ َنا والیف ِل ِذی َع ْه ٍد َع ْه َد ُه َف َل َ
ــت
ِ
ِ
عیل أم ِت ِ
ِ
منه» (نیشــابوری ،مســلم بن حجاج ،الصحیح )1476/3 ،این سه بخش حدیث در اکثر منابع
با کمی جابه جایی ذکر شده است.
 .3بخــاری ،محمــد بن اســماعیل ،الجامع الصحیــح2612/6 ،؛ دارمی ،عبداهلل بــن عبدالرحمن،
الســنن314/2 ،؛ ابو عوانه ،یعقوب بن اســحاق ،المســند ،423/4 ،ابن ابی زمنین ،محمد بن
عبداهلل ،ریاض الجنه.278/1 ،

الماعة شبرا فیموت مات میتة جاهلیة»
• « ...فإنه من یفارق ج
َ
ً
خ
• « ...فإنــه لیــس أحــد مــن النــاس یرج من الســلطان شــبرا مفات إال مــات میتة
1

َّ

جاهلیة»

2

 _4 _2 _2بررسی داللت

اکثر این روایات در منابع اهل سنت ،بهویژه صحاح سته ،با سند صحیح ذکر شدهاند
و صدور آنها ازنظر علمای اهل ســنت قطعی قلمداد میشــود .این دســته از روایات بر
سه نکته داللت میکنند :یکم :ضرورت تبعیت از جماعت؛ دوم :لزوم اطاعت از امام
حتی در کار مکروه؛ سوم :حجت بودن اجماع مسلمانان.
بهواسطۀ صحت اکثر سندها ،مدلول این روایات از اعتبار بسیار باالیی برخوردار است
و بــا عنایــت به معنــای «میتة جاهلیة» و ضــرورت در نظر گرفتن مفهــوم «کفر و خروج از
دیــن» در معنــای آن ،بهراحتــی میتوان اثبات نمود که اطاعت از امامی که مســلمانان
بــه امامــت او معترف باشــند از ضروریات دین محســوب میشــود و مخالــف آن منکر
94

اصل دین و خارج از اسالم قلمداد شده تا آنجا که حتی اگر حاکم اسالمی فردی جایر
و ظالــم باشــد و مــردم را مجبور به اعمال منکر و مکروه نمایــد ،باز اطاعت از او واجب و
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مخالفت با او حرام است.

3

ب ــا توج ــه ب ــه اهتمام ــی ک ــه مؤلفی ــن صح ــاح س ــته ب ــه ای ــن گ ــروه از حدی ــث «م ــرگ
جاهل ــی» داش ــته 4و ب ــا توج ــه ب ــه فت ــوای اکث ــر قری ــب بهاتف ــاق علم ــای اه ــل س ــنت
 .1ابویعلی ،احمد بن علی ،همان.234/4 ،
 .2ابــن حنبــل ،احمد ،المســند310/1 ،؛ نیشــابوری ،مســلم بن حجــاج ،همــان 1478/3 ،با کمی
اختالف.
ن
 .3محمد بن عبدالوهاب میگوید« :أری وجوب الســمع والطاعة ألمئة املســلمی ّبرهم وفاجرهم مامل
یأمروا مبعصیةاهلل ومن ویل خ
الالفة واجتمع علیه الناس ورضوا به وغلهبم بسیفه حیت صار خلیفة
وجبت طاعته وحرم خ
الروج علیه» (مؤلفات محمدبن عبدالوهاب).11/1 ،
 .4ایــن دســته از روایــات بــر خالف ســایر گونهها در تمــام صحاح ســته و با ســندهای صحیح آمده
است.

مبن ــی ب ــر وج ــوب اطاع ــت از حاک ــم و حرم ــت قی ــام علی ــه او _ هرچن ــد اگ ــر حاک ــم فاس ــق
و ظالـــم بـــوده و بهغیـــراز فرمانهـــای دیـــن اســـام حکـــم کـــرده و عمـــل نمایـــد _ 1،و بـــا
توج ــه ب ــه فت ــوای برخ ــی از علم ــای اه ــل س ــنت ب ــا اس ــتناد ب ــه ای ــن روای ــات مبن ــی ب ــر
ً
کف ــر ش ــیعیان و مخالفی ــن خالف ــت ابوبک ــر و عم ــر 2،کام ــا واض ــح اس ــت ک ــه برداش ــت
مؤلفی ــن صح ــاح س ــته و علم ــای اه ــل س ــنت ازاینروای ــت ،ب ــر ض ــروری ی ــا اص ــل دی ــن
ب ــودن ای ــن ام ــر دالل ــت داش ــته و ب ــا گفت ــار برخ ــی دیگ ــر از ایش ــان ک ــه «م ــرگ جاهل ــی» را
بــه «جهالــت و عصیــان» معنــا کــرده و امامــت را موضوعــی فرعــی دانســتهاند ،ســازگار
نخواه ــد ب ــود.
چگونـــه اســـت کـــه انتخـــاب امـــام و معرفـــت بـــه او و اطاعـــت از فرمانهـــای وی،
مس ــئلهای فرع ــی و فقه ــی باش ــد ،ول ــی مخالف ــت ب ــا آن موج ــب ارت ــداد و کف ــر ش ــود؟
چگون ــه ممک ــن اس ــت موضوع ــی ج ــزء فروع ــات فقه ــی باش ــد ول ــی ل ــوازم آن از اص ــول
دی ــن محس ــوب ش ــود؟ آی ــا میت ــوان ادع ــا ک ــرد ک ــه ع ــدم الت ــزام ب ــه ل ــوازم ی ــک موض ــوع،
موج ــب خ ــروج از دی ــن ش ــود ،ول ــی خ ــود آن موض ــوع ج ــزء اص ــول و ضروری ــات دی ــن
نباش ــد؟
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ایــن دســته از روایــات از ســه طریق امیرالمؤمنیــن؟ع؟ ،عبداهلل بن عمــر و ابن عباس و
بــا ســه لفظ مختلف به مناســبت دو ماجرای اســتفادۀ مــردم از کنیۀ «ابو تــراب» برای
 .1نســائی ،احمــد بــن شــعیب ،المجتبــی مــن الســنن92/7 ،؛ خطیــب بغــدادی ،احمــد بــن علــی،
تاری ــخ بغ ــداد131/7 ،؛ هم ــو ،الفقی ــه و المتفق ــه417/1 ،؛ م ــاوردی ،عل ــی ب ــن محم ــد ،الح ــاوی
الکبی ــر105/3 1 ،؛ اللکائ ــی ،هبــةاهلل ب ــن حس ــن ،هم ــان161/1 ،؛ اب ــن اب ــی یعل ــی ،محم ــد ب ــن
محم ــد ،هم ــان244/1 ،؛ بربه ــاری ،حس ــن ب ــن عل ــی ،هم ــان29/1 ،؛ اب ــن تیمی ــه ،احم ــد ب ــن
عبدالحلی ــم ،هم ــان 529/1؛ محمدب ــن عبدالوه ــاب ،هم ــان11/1 ،
 .2مقری ــزی ،احم ــد ب ــن عل ــی ،هم ــان218/9 ،؛ اب ــن عابدی ــن ،محم ــد امی ــن ب ــن عم ــر ،هم ــان،
605/1؛ ابــن تیمیــه ،احمــد بــن عبدالحلیــم ،همــان529/1 ،؛ محمدبــن عبدالوهــاب ،همــان،
11/1؛ و بس ــیاری از فتواه ــای علم ــای وهاب ــی.

امیرالمؤمنین؟ع؟ و دلداری پیامبر اکرم؟ص؟ به آن حضرت و همچنین ماجرای برقراری
پیمان اخوت بین مهاجرین و انصار ذکر شده است.
برابر با این دسته از روایات ،پیامبر اکرم؟ص؟ ،خطاب به امیرالمؤمنین؟ع؟ میفرمایند:
«من مات یبغضک مات میتة جاهلیة وحوسب مبا عمل یف اإلسالم».

1

عل! مات میتة جاهلیة حیاســبه اهَّلل مبا عمل
«م��ن م��ات وهو یبغضک یا ي

یف اإلسالم».
َ
َ
َّ
َ«أال من َأ َّ
حبک حف باألمن واإلمیان و من أبغضک أماته اهَّلل میتة جاهلیة
2

وحوسب بعمله یف اإلسالم».

3

دو حدیــث اول مربــوط بــه ماجــرای اســتفاده از کنیــۀ «ابــو تــراب» توســط مــردم بــرای
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و ناراحتــی آن حضــرت اســت .پیامبر اکرم؟ص؟ در مقــام دلداری به
آن حضــرت فرمودنــد« :ای علــی! هر کس با بغض تو بمیرد بــه مرگ کفر و جهالت مرده
است [ولی بااینحال] اعمال یک مسلمان از او خواسته میشود».
96

یعنی هرچند بهحکم مردن به مرگ جاهلی ،تمام اعمال او محکوم به حبط و نابودی
اســت ولی بااینحال از او تمام تکالیف یک مســلمان هم خواســته میشــود و عذاب
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انجــام نــدادن آن اعمــال بر او بار میشــود؛ برخالف افــرادی که در جهالــت مردهاند که
فقط محکوم به مرگ کفر هستند و مأمور به انجام تکالیف اسالم نبودهاند .و این بدان
معنا اســت کــه مبغــض امیرالمؤمنین؟ع؟درعینحال که محکوم به مــرگ کفر و حبط
اعمال است ،عذابی دوچندان هم خواهد داشت.
حدیث ســوم نیز مربوط به ماجرای عقد اخوت بین مهاجرین و انصار اســت که پیامبر
اکرم؟ص؟ محبت امیرالمؤمنین؟ع؟ را نشانۀ مؤمن و زمینهساز امنیت در قیامت معرفی
کرده و بغض نسبت به آن حضرت را مایۀ نابودی اعمال و زمینهساز مرگ کفر میداند.
 .1ابویعلی ،احمد بن علی ،همان.402/1 ،
 .2طبرانی ،سلیمان بن احمد ،المعجم الکبیر.420/2 1 ،
 .3همان75/1 1 ،؛ همو ،المعجم االوسط.40/8 ،

در ایــن احادیــث تصریــح شــده اســت کــه دشــمن امیرالمؤمنیــن؟ع؟ هرچند بــه مرگ
جاهلــی مــرده و تمــام اعمال او محکوم به حبط و نابودی اســت ،ولــی بااینحال تمام
تکالیف یک مسلمان از او خواسته میشود.
 _1 _3 _2بررسی سند

حدی ــث اول را س ــوید ب ــن س ــعید از زکری ــا ب ــن عب ــداهلل از عبدالمؤم ــن از أب ــی المغی ــرة از
امیرالمؤمنی ــن؟ع؟ و حدی ــث دوم را محم ــد ب ــن عثم ــان از محم ــد ب ــن یزی ــد الرفاع ــی
از عب ــد اهَّلل ب ــن محم ــد از لی ــث ب ــن أب ــی س ــلیم از مجاه ــد ب ــن جب ــر از عب ــداهلل ب ــن
عم ــر نق ــل ک ــرده اس ــت ک ــه ب ــا توج ــه ب ــه قواع ــد رج ــال میت ــوان «حس ــن» ب ــودن س ــند و
صح ــت ص ــدور آن را ثاب ــت نم ــود.

1

الرح واحلالة
ابــن حجــر ،تهذیب التهذیــب )228/5 ،و میگوید« :الصــواب التفصیل فــان کان ج
َ
هــذه مفســرا قبــل واال عمــل بالتعدیل وعلیه حیمــل قول من قــدم التعدیل»( .ذهبــی ،محمد بن
احمــد ،لســان المیــزان .)15/1 ،محمــد ناصــر البانی در کتاب سلســلة االحادیــث الصحیحة،
بیــش از پنجــاه حدیــث را بــا اســتفاده از ایــن قاعــده تصحیح نموده اســت( .برای اطالع بیشــتر
ر.ک :ســیوطی ،عبدالرحمن بن ابی بکر ،الآللئ المصنوعه 42/1 ،ذیل ترجمه کثیر بن شــنظیر؛
همو ،تدریب الراوی فی شــرح تقریب النواوی309/1 ،؛ هیثمی ،علی بن ابی بکر ،همان ،ومنبع
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 .1در ســند حدیث اول :علی بن ربیعة أبوالمغیرة الکوفی از روایان صحاح ســته اســت که بر اســاس
قاعدۀ «وثاقت راویان مشــترک در صحیحین» نیازی به بررســی رجالی ندارد( .برای اطالع بیشتر
ر .ک :عسقالنی ،ابن حجر ،فتح الباری382/3 1 ،؛ و شوکانی ،محمد بن علی ،همان)217/1 ،
عبداملؤمــن بــن عبیــداهلل الســدویس به گفتۀ ابــن حجر و ابــن معین ثقه اســت( .عســقالنی ،ابن
حجر ،تهذیب التهذیب 433/6 ،رقم 812؛ مزی ،یوســف بن عبدالرحمن ،تهذیب الکمال1 ،
 )444/8زکریا بن عبداهلل بن یزید النخعی الصهباین هم جزو ثقات ابن حبان ،آمده است( .ابن
حبان ،محمد ،الثقات 252/8 ،رقم  )13289ســوید بن ســعید هم از راویان مســلم و ابن ماجه
است؛ و ابن حنبل او را ثقه میداند؛ هرچند ابن معین و نسائی ،احمد بن شعیب ،او را تضعیف
کردهاند ،ولی ازآنجاکه جرح آنها از نوع جرح َّ
مفســر نیســت ،یعنی دلیل جرح ذکر نشــده و فقط
ٌ
کذاب یا مشــابه آن بســنده شده ،پس جرح آنها بر تعدیل سایر رجالیان ترجیح نداشته
به لفظ
ٌ
روای مختلف
و بایــد بــه حکــم راوی مختلف فیه مراجعه کرد که بنا بر قواعد رجال اهل ســنتِ ،
فیه در مرتبۀ َ
«ح َسن» قرار دارد.
ذهبــی در ترجمــه عبــداهلل بــن صالــح مینویســد« :أنــه خمتلف فیه فحدیثه حســن» (عســقالنی،

حدیــث ســوم را محمود بن محمد از حامد بــن آدم از جریر بن عبد الحمید از لیث بن
أبی سلیم از مجاهد بن جبر از ابن عباس نقل کرده که همانند دو روایت باال میتوان به
«حسن» بودن سند و صحت صدور آن حکم کرد.

1

الفوائد260/1 ،؛ و زرکشی ،محمد بن بهادر ،البحرالمحیط فی أصول الفقه)354/3 ،
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در سند حدیث دوم :مجاهد بن جبر و لیث بن أبی سلیم الکوفی از روایان صحاح سته هستند.
ُّ
الط َهوی در هیچیک از منابع رجالی ،تضعیف یا توثیق نشــده اســت؛ بنابراین
عبد اهَّلل بن محمد
در حکم «مجهول الوصف» یا «مستور» قرار میگیرد .حال اگر راوی مجهول باشد و نقلکنندۀ از او
ً
نیز فردی مجهول باشد ،قطعا به روایت او اخذ نمیشود .ولی اگر روای مجهول باشد و فردی ثقه از
او روایت کرده باشد ،در این صورت این راوی «مستور» یا «مجهول الوصف» نامیده شده و روایات
او «جائز الحدیث» و مقبول اســت؛ مانند این روایت که شــاگرد عبداهلل بن محمدالطهوی ،یعنی
محمد بن یزید الرفاعی ،شــخصی ثقه محســوب میشود؛ پس روایت عبداهلل بن محمد در مرتبۀ
قبــول قــرار میگیرد (برای اطالع بیشــتر ر.ک :ذهبی ،محمد بن احمد ،میــزان االعتدال426/3 ،
ترجمــۀ مالــک بــن الخیــر الزیــادی؛ و منــاوی ،عبدالرئــوف ،الیواقیت و الــدرر )127/2 ،أبوهشــام
ّ
الرفاعی ،از روایان مســلم ،ترمــذی و ابن ماجه اســت .ابن عــدی او را جزو راویان
محمــد بــن یزیــد ِ
ٌ
بخاری میداند .ابن معین در مورد او میگوید« :ما أری به بأس» که داللت بر معتبر بودن روایات
او نــزد ابــن معیــن دارد .برخی مانند ابن حجر از اوا با عنوان «لیس بالقوی» که دال بر ذم اســت یاد
کردهاند( .عســقالنی ،ابن حجر ،تهذیب التهذیب 464/9 ،رقم  )865پس ابوهشــام الرفاعی بنا
بــر گفتــۀ ابــن عدی ،یا در حکم راوی مشــترک بین صحیحین اســت کــه نیازی به بررســی رجالی
ٌ
ندارد و یا در حکم راوی مختلف فیه است که در مرتبۀ َح َسن قرار دارد .محمد بن عثمان بن أبی
شــیبة ،جزو ثقات ابن حبان اســت .ذهبی او را «امام و حافظ» دانســته و از قول ابن عدی در مورد
او میگوید« :مل أر له حدیثا منکرا» (ذهبی ،محمد بن احمد ،ســیر اعالم النبالء )21/4 1 ،این در
ّ
حالــی اســت که عبــداهلل بن احمد بن حنبــل او را «کذاب» و ابن خــراش او را «کان یضع احلدیث»
معرفــی میکننــد ،ولی برای تضعیف خود دلیلی نمیآورند؛ پس میتوان گفت وی در حکم روای
مختلف فیه خواهد بود( .ذهبی ،محمد بن احمد ،میزان االعتدال)642/3 ،

 .1مجاهد و لیث و جریر بن عبد الحمید الرازی ،از روایان صحاح سته بوده و وثاقت آنها موردقبول
رجالیــان اســت .حامــد بــن آدم المــروزی؛ هرچند بخــاری نــام او را در بین ضعفاء م ـیآورد و ابن
حجــر او را تضعیــف میکنــد ،ولــی ابــن عــدی در حــق او میگویــد ...« :مل أر یف حدیثــه إذا روی
عــن ثقــة شــیئا منکــرا وإمنا یؤیت ذلــک إذا حدث عــن ضعیف» (بخــاری ،محمد بن اســماعیل،
الکامــل فــی الضعفاء409/3 ،؛ عســقالنی ،ابن حجر ،لســان المیــزان )505/2 ،و ابن حبان او را
ٌ
جــزو ثقات معرفی میکنــد( .الثقات )218/8 ،پس در حکم راوی مختلف فیه بوده و روایات او
در مرتبۀ َح َسن قرار میگیرد .محمود بن محمد المروزی ،خطیب بغدادی و ذهبی او را «مستقیم

بنــا بــر صحــت هــر ســه روایــت ،ایــن حدیــث جــزء احادیــث «مســتفیض یا مشــهور»
ً
محســوب میشــود؛ و بنــا بــر ضعف راویان ،بــا توجه به قاعــدۀ «یقوی بعضهــا بعضا»
ً
صدور آن قطعی خواهد بود و قطعا برخالف برداشت برخی از محدثین و شارحین اهل

1

سنت ،جزو احادیث ضعیف شمرده نخواهد شد.
 _2 _3 _2بررسی داللت

بــا توجــه به معنای «میتة جاهلیة» در منابع اهل ســنت و به دلیــل آنکه در این روایات
ً
هیــچ قرینــهای مبنی بر ارادۀ معنای دیگــری از «میتة جاهلیة» وجود نــدارد ،پس قطعا
بغض امیرالمؤمنین؟ص؟ موجب خروج از دین اسالم خواهد شد .این مفهوم در روایات
متعــددی در منابع اهل ســنت با ســندهای صحیح از زبان پیامبــر اکرم؟ص؟ بارها مورد
تأکید قرارگرفته است 2.مانند احادیث زیر:
قــال النبــی؟ص؟ لعلــي بــن أبــي طالب؟ع؟« :یــا علي! کــذب من زعــم انه
یحبنــی ویبغضــک ،یا علي! مــن احبک فقد احبنی ،ومــن احبنی أحبه
اهَّلل ومن أحبه اهَّلل أدخله الجنة ،ومن أبغضک فقد ابغضنی ومن أبغضنی
أبغضه اهَّلل ومن أبغضه اهَّلل ادخله ّ
3
النار».

حدیث «مرگ جاهلی» و داللت آن بر «اصلانگاری امامت»

الحدیــث» معرفی کردهانــد( .خطیب بغدادی ،احمد بن علی ،تاریــخ بغداد112/5 1 ،؛ ذهبی،
محمد بن احمد ،تاریخ اإلسالم)309/22 ،
 .1در رجال اهل سنت اگر خبر واحدی فقط بهواسطۀ یک راوی نقل شود «خبر غریب»؛ و اگر حداقل توسط
دو روای نقلشده باشد «خبر عزیز»؛ و اگر توسط سه روای و باالتر نقل شود بهطوریکه به حد تواتر نرسد
«خبر مشهور یا مستفیض» نام دارد( .الطحان ،محمود بن احمد ،تیسیر مصطلح الحدیث)24 ،
 .2ابــن حنبــل ،احمــد ،المســند292/6 ،؛ ترمــذی ،محمد بن عیســی ،همــان635/5 ،؛ ابویعلی،
احمــد بــن علــی ،همــان362/2 ،؛ طبرانی ،ســلیمان بــن احمد ،المعجــم الکبیــر375/23 ،؛
عمرانی ،یحیی بن ابی الخیر ،االنتصار فی الرد علی المعتزله896/3 ،؛ قاری ،علی بن سلطان
محمــد ،مرقــاة المفاتیــح242/1 1 ،؛ وی چند روایت را بیان میکند« :عن أم ســلمة قالت‹ :قال
رسولاهلل؟ص؟” :ال حیب علیا منافق وال یبغضه مؤمن “›.رواه أمحد والترمذی و قال‹ :هذا حدیث
حســن غریب إســنادا وقد ســبق ما یؤیده  ›...وعن ابن عباس‹ :لقد مسعت رسولاهلل؟ص؟ یقول:
ســبین ومن ّ
ســب علیا فقد ّ
ســباهلل ومن ّ
ســبین فقد ّ
”من ّ
ســباهلل عز وجل أکبهاهلل عیل منخره
( »›...برای مطالعه بیشتر ر.ک :میالنی ،سید علی ،قادتنا کیف نعرفهم)238/1 ،
 .3زرندی ،محمد بن یوسف ،نظم درر السمطین.03 1 ،
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ّ
أمتی صاموا ّ
علي! لو أن ّ
حتی
قال النبی؟ص؟ لعلی بن أبی طالب؟ع؟« :یا
یکونوا کالحنایا و صلوا ّ
حتی یکونوا کاألوتار ،ثم أبغضوک ألکبهم اهَّلل تعالی
فی ّ
النار».

1

ّ
ّ
رسولاهلل؟ص؟ یقول لعلی؟ع؟« :یا علی! ال یبالی من مات و هو یبغضک،
ً
ّ ً
2
یهودیا أو نصرانیا».
مات

ً
ازآنجاکــه عــدم پایبنــدی به موضوعی موجــب از بین رفتن اصل دین شــود ،پس قطعا
خــود آن موضــوع بایــد از ضروریــات و اصول دین باشــد ،پس بغــض امیرالمؤمنین؟ع؟
موجــب خــروج از دین شــده 3و ازایــنرو شــناخت امیرالمؤمنین؟ع؟ و محبت داشــتن
به ایشــان از ضروریات و اصول دین خواهد بود .از ســوی دیگر پرواضح اســت که نشانۀ
محبــت ،اطاعــت از محبــوب و عــدم نارضایتــی او اســت؛ بنابرایــن عــدم اطاعــت از
دســتورات امیرالمؤمنیــن؟ع؟ ،موجــب غضــب آن حضــرت و مرگ با جهالــت و کفر و
درنتیجه نابودی تمامی اعمال میشــود؛ و ازآنجاکه این اطاعت بهصورت مطلق بوده
100

و مقید به زمان خاص و دســتور خاصی نشــده اســت ،پس امیرالمؤمنین؟ع؟ بهحکم
عقل باید ّ
منزه از خطا و هوای نفس بوده و معصوم باشد؛ چراکه امر به اطاعت مطلق از
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فرد خطاکار ،با حکمت خداوند متعال در هدایت بشر و سعادت او همخوانی نخواهد
داشت.
از ســوی دیگر ازآنجاکه این ویژگی برای هیچیک از اصحاب با ســند صحیح در منابع
 .1ابن عساکر ،علی بن حسن ،تاریخ مدینة دمشق.134/1 ،
 .2اخطــب خــوارزم ،موفق بن احمد ،المناقب51 ،؛ عســقالنی ،ابن حجر ،لســان المیزان521/4 ،؛
با کمی تفاوت.
 .3همانگونــه کــه صاحب مرقاة المفاتیح بعد از نقل چند روایــت در قدح بغض امیرالمؤمنین؟ع؟
ســبین ›.أی من شــم ّ
علیا فقــد ّ
ســب ّ
میگویــد« :قــال رســولاهلل؟ص؟‹ :مــن ّ
علیا فکأنه شــتمین؛
مفقتضــاه أن یکون ّ
ســب عیل کفرا» مؤلف دو احتمال «حممــول عیل الهتدید والوعید ،أو مبین عیل
االســتحالل» را هــم مطــرح میکنــد کــه با کمی دقــت در لســان روایات ،مــردود بــودن آنها ثابت
میشود( .قاری ،علی بن سلطان محمد ،همان.)242/1 1 ،

اهل ســنت برشــمرده نشده اســت ،دلیلی واضح بربرتری دستورات امیرالمؤمنین؟ع؟
بر گفتههای دیگران و عدم صحت خالفت آنها است.
 _4 _2نتیجۀ اصرار بر شرب خمر

ایــن حدیــث بــه دو طریق محمــد بن منکــدر 1و عبداهلل بــن عمرو بن العاص نقلشــده
است .ابن منکدر این حدیث را با لفظ:
م ــن ش ــرب الخم ــر صباح ــا کان کالمش ــرک ب ــاهلل حت ــی یمس ــی وکذل ــک
إن ش ــربها لی ــا حت ــی یصب ــح و م ــن ش ــربها حت ــی یس ــکر ل ــم یقبــلاهلل ل ــه
ص ــاة أربعی ــن صباح ــا وم ــن م ــات وف ــی عروق ــه منه ــا ش ــیء م ــات میت ــة
جاهلی ــة.

2

نقل کرده اســت که به دلیل حضور ابن ابی یحیی 3در ســند آن ،این حدیث تضعیف
شده است.
مهمتریــن طریــق این حدیــث ،طریق عبداهلل بن عمرو بن العاص اســت کــه با دو لفظ
«المر ّأم خ
آمده اســت :خ
ن
أربعی یوما فإن مات
البائث ومن شــرهبا مل یقبلاهلل منه صالة

مات میتة جاهلیة».

5

ً
 .1از بزرگان تابعین و راویان صحاح سته و کامال مورد وثوق رجالیان اهل سنت است .ر.ک :ذهبی،
محمد بن احمد ،سیر اعالم النبالء430/9 ،؛ عسقالنی ،ابن حجر ،تهذیب التهذیب417/9 ،؛
مزی ،یوسف بن عبدالرحمن ،تهذیب الکمال.503/26 ،
 .2صنعانی ،عبدالرزاق بن همام ،همان.239/9 ،
َ
« .3إبراهــم بــن حممــد بــن أیب حییی .قال أمحــد :ق َدری معتزیل جهمــی ،و قال حییی القطــان :کذاب»
(عسقالنی ،ابن حجر ،تهذیب التهذیب)137/1 ،

 .4طبرانی ،سلیمان بن احمد ،المعجم االوسط82/4 ،؛ دارقطنی ،علی بن عمر ،السنن.247/4 ،
 .5ابــن ابــی عاصــم ،احمــد بــن عمــرو ،اآلحــاد و المثانــی106/2 ،؛ ابــن ابــی منــذر ،تفســیر القــرآن،
287؛ طبرانی ،سلیمان بن احمد ،المعجم االوسط.117/1 ،

حدیث «مرگ جاهلی» و داللت آن بر «اصلانگاری امامت»

ً
ن
أربعی لیلة
صالة
وهی یف بطنه مات میتة جاهلیة» 4.و «ما من أحد یشرهبا فیقبلاهلل له
ن
وال میوت ویف مثانته مهنا یشء إال ّ
األربعی لیلة
النة فإن مات یف
حرماهلل عزوجل علیه ج
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لفظ اول با یک ســند نقلشــده و تمام راویان آن توثیق شــدهاند 1.لفظ دوم با ســه ســند
ذکر شده که فقط سند سوم آن صحیح است 2.سند اول بهواسطۀ احمد بن رشدین

3

و سند دوم بهواسطۀ حاتم بن منصور 4تضعیف شده است.
 _1 _4 _2بررسی داللت

بــا توجــه بــه اینکه در ســورۀ مائده ،حکم شــرب خمــر صریح و شــفاف بیان شــده 5و با
توجه به اینکه حاضرین در این جلسه همگی از اصحاب پیامبر اکرم؟ص؟ بودند و زمان
زیادی هم از درگذشــت پیامبر اکرم؟ص؟ ســپری نشــده 6 ،پس این مذاکره و پرسشــگری
ً
قطعــا بــرای دانســتن حکم یک مســئلۀ فقهــی نبوده ،بلکــه آنچه موجب ایــن گفتگو و
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« .1حدثن��ا ابوبک��ر النیس�اـبوری و اب��و عم��ر القــایض قاال حدثنا عیل بن اش��کاب نا حممد بــن ربیعة ثنا
احلکم بن عبد الرمحن بن أیب نعم ثنا الولید بن عبادة.»..
َ
َ
 .2سند اول« :حدثنا أمحد بن رشدین نا سعید بن أیب مرمی نا عبد العزیز بن حممد نا داود بن صالح
َّ
ــاش ثنا ُ
احل َمیدی
عن ســامل بن عبداهلل بن عمرعن أبیه» ســند دوم« :حدثنا حامت بن منصورالش ِ
عــن عبــد العزیزبــن حممد عن داود بن صالح عن ســامل عن أبیه» ســند ســوم« :حدثنا یعقوب بن
محید ثنا عبدالعزیزبن حممد عن داود بن صالح عن سامل عن أبیه».
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 .3هیثمی ،علی بن ابی بکر ،همان« .294/6 ،رواه طبراین ،سلیمان بن امحد ،یف االوسط و شیخه
امحد بن حممد بن احلجاج بن رشدین و هو ضعیف».

 .4مجهول الحال است و توثیق یا تضعیفی برای او نقل نشده .فقط به عنوان یکی ازشیوخ عقیلی،
صاحــب کتــاب الضعفــاء ،از او یــاد شــده اســت .ر.ک :ذهبــی ،محمــد بــن احمد ،ســیر اعالم
النبالء.217/29 ،

 .5مائدة.90/
َ
«َ .6أ َّ
ـول اهَّلل؟ص؟ جلســوا بعــد وفــاة رســول اهَّلل؟ص؟ فذکــروا
ـ
رس
ـاب
ـ
صح
أ
ـن
ـ
م
ـا
ـ
ناس
ـرو
ـ
عم
و
ـر
ـ
بک
ـا
ـ
أب
ن
َ
َ
أعظــم الکبائــر ،فلــم یکــن عندهــم فهیــا علــم ،فأرســلوین إیل عبــد اهَّلل بــن عمــرو بــن العــاص أســأله
فأخبــرین أن أعظــم الکبائــر شــرب خ
المــر فأتیهتــم فأعلمهتــم ذلــک فأنکــروا وتواثبــوا حــی أتــوه
مجیعــا یف داره فأخبرهــم أهنــم حتدثــوا عنــد النــی؟ص؟ أن ملــکا مــن بــی إســرائیل أخــذ رجــا فخیــره
المــر أو یقتــل نفســا أو یــزین أو یــأکل حلــم خ
ـ� أن یشــرب خ
بـ ن
النزیــر أو یقتلــوه إن أیب فاختــار شــرب
خ
الم��ر وأن��ه مل��ا ش��رهبا مل میتن��ع م��ن یشء أرادوه من��ه وأن الن�بی؟ص؟ ق��ال ( .»..طبرانــی ،ســلیمان بــن
احمــد ،المعجــم االوســط117/1 ،؛ ابــن ابــی منــذر ،تفســیر القــرآن287 ،؛ ابــن ابــی عاصــم ،احمــد
بــن عمــرو ،اآلحــاد و المثانــی.)106/2 ،

پرسشــگری شــده چیزی فراتر از آن بوده است؛ یعنی شناختن بزرگترین گناه کبیره که
ارتکاب آن موجب از بین رفتن اصل دین و نابودی تمام اعمال میشود.

1

بهبیاندیگــر صحابــه و خلفــا در آن شــرایط اســتثنایی و خطرنــاک آغازیــن ســالهای
خالفت تازه پاگرفتۀ سقیفه و خطر هجوم دشمنان و قیام مرتدین که اصل و اساس دین
را تهدیــد میکــرد ،بــه دنبال این بودند که بدانند آنچه باالترین گناه و نابخشــودنیترین
عصیان یک مســلمان اســت و موجب از بین بردن تمام اعمال او میشــود ،نزد خدا و
رسولش چیست؟ این مسئله آنقدر اهمیت داشته که فکر بسیاری از اصحاب بهویژه
ابوبکــر و عمــر را بــه خــود مشــغول داشــته و تــا آنجا پیــش رفته که بــه مذاکره و استفســار
ً
ً
میرسد .پس یقینا مسئله از پیجویی حکم یک مسئلۀ فقهی که در قرآن هم تفصیال
بیان شده ،فراتر بوده است .از سوی دیگر عکسالعملی که اصحاب نسبت به پاسخ
عبــداهلل بــن عمرو بــن العاص نشــان میدهند نشــان از اهمیت موضــوع و ارزش باالی
آن دارد .بهطوریکــه خلیفــه و اصحاب باآنکه پاســخ عبداهلل بن عمــرو بن العاص را از
طریق عبداهلل بن عمر میشــنوند ولی خود برای شــنیدن پاسخ از زبان عبداهلل بن عمرو
بن العاص به خانۀ او میروند و وقتی حدیث را از زبان او میشنوند ،میپذیرند.
از اصرار بر شرب خمر است؛ تا آنجا که آن را مساوی با انکار تمام دین قرار داده است؛
ً
یعنی اصرار بر شــرب خمر یک مســئلۀ صرفا فقهی و فرعی نبوده بلکه موضوعی اصلی
و اساســی در دیــن اســت تــا جایــی که موجــب از بین رفتن اصــل دین و مــردن به مرگ
جاهلی برای شارب خمر میشود.
همچنیــن بــر اســاس روایاتی که در مورد شــارب خمر در منابع نخســتین اهل ســنت از
طریــق عبــداهلل بن عمرو بن العاص آمده اســت این معنا تأیید میشــود که حکم مرگ
جاهلــی برای شــارب خمر ،نه بهواســطۀ ارتکاب یک حرام فقهــی و نه برای بیان حکم
 .1در آیــۀ  31نســاء 37 ،شــوری و  32نجــم ،خداوند ارتکاب کبائر را موجب خلــود در جهنم و از بین
بردن تمام اعمال معرفی کرده و اجتناب از آن را زمینه ساز غفران میداند.

حدیث «مرگ جاهلی» و داللت آن بر «اصلانگاری امامت»

مجمــوع ایــن موارد به همراه محتوای تهدیدآمیز روایت ،گویای تنفر زیاد شــارع مقدس
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یــک مســئلۀ فقهــی ،بلکه بــه خاطر اصرار او بر این عمل شــنیع اســت که شــارب خمر
بهواســطۀ تکرار این عمل از دین خارج شــده و مانند کافری اســت که به عبادت اوثان
پرداخته و به مرگ جاهلی مرده باشد.
_ ســمعت رسولاهلل؟ص؟« :من شرب الخمر فسکر ،سخط اهَّلل تعالی علیه
أربعین یوما ،ثم انتظر به ّ
التوبة ،فإن تاب تاب اهَّلل علیه ،و إن ســکر ّ
الرابعة
َّ ْ َ
حتی یلقــاه ،و هو فــی ْردغة الخبــال یــوم القیامة؛ أی:
لــم یــرض اهَّلل عنــه
َ
َّ
1
النار».
صدید أهل
_ س ــمعت رس ــولاهلل؟ص؟یقول« :م ــن ش ــرب جرع ــة خمـــر لـــم یقبـــل اهَّلل
ل ــه ص ــاة جمعتی ــن ،ف ــإن ت ــاب ت ــاب اهَّلل علی ــه ،ف ــإن م ــات وه ــو یش ــربها،
2
م ــات کاف ـ ًـرا».

َّ
الن ِبــی؟ص؟« :من شــرب الخمــر فجعلها فی بطنه لــم تقبل له صالة
_ قــال
ْ
سبعا ،إن مات فیها مات ً
کافرا ،فإن أذهبت عقله عن شیء من الفرائض

لم تقبل له صالة أربعین یوما ،فإن مات فیها مات ً
کافرا».

3
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_ قــال رســولاهلل؟ص؟« :من ســکر من الخمر لم تقبل له صــاة أربعین یوما،
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وثن».
فإن مات فیها ،مات کعابد ٍ

4

 _5 _2نتیجۀ ترک عمدی حج

این حدیث فقط در کتاب االیمان عدنی ،آمده است:
من کان عنده زاد وراحلة فلم یحج ولم یحبســه مرض حابس أو ســلطان
جائر أو حاجة ظاهرة فلیمت یهودیا أو نصرانیا أو میتة جاهلیة.

5

 .1ابن ماجه ،محمد بن یزید ،همان.1120/2 ،
 .2عبداهلل بن وهب ،الموطا ،حدیث .61
 .3ابن ابی شیبه ،عبداهلل بن محمد ،همان.97/5 ،
 .4بزاز ،احمد بن عمرو ،المسند.366/6 ،
 .5عدنی ،محمد بن یحیی ،همان.103/1 ،

در سند این حدیث 1دو اشکال اساسی وجود دارد؛ یکی اینکه عبدالرحمن بن عبداهلل
از تابعین بوده و هرگز پیامبر اکرم؟ص؟ را درک نکرده است ،پس این روایت مرسل خواهد
بود .دیگر آنکه هشام بن سلیمان المخزومی نزد برخی از رجالیان مانند ابو حاتم رازی
«مضطرب الحدیث» بوده و تضعیف شده است.

2

همچنیــن در ســایر احادیــث مشــابه کــه صحیح الســند هــم هســتند ،عبــارت «میتة
جاهلیة» نیامده است؛ مانند:
من قدر علی أن یحج فلم یحج فلیمت یهودیا أو نصرانیا.

3

مــن ملــک زادا و راحلة تبلغــه فلم یحج بیتاهلل فال یضــره یهودیا مات أو
نصرانیا.

4

مــن ملــک زادا و راحلــة تبلغه إلــی بیتاهلل فلــم یحج فال علیــه أن یموت
یهودیا أو نصرانیا.

5

پس به دلیل مرسل و خبر واحد بودن حدیث و تضعیف هشام بن سلیمان المخزومی،
میتوان گفت عبارت «میتة جاهلیة» در این حدیث نوعی نقل به معنا و یا تفسیری از
مؤلــف کتاب اســت نه جزئــی از حدیث ،تا گونه ای مســتقل از حدیث «مرگ جاهلی»

 _6 _2ترک جهاد و ترک وصیت دو موضوع ادعایی در کالم گروهی از اندیشمندان سنی

گاهــی در برخــی از منابــع ،احادیثــی بــا موضــوع وصیت و جهــاد ،تحت عنــوان «مرگ
جاهلــی» بازگــو شــدهاند .درحالیکــه در منابــع روایی چهار قرن نخســتین اهل ســنت
« .1حدثنا هشام بن سلیمان عن ابن جریج عن عبد الرمحن بن عبداهلل قال رسول اهلل؟ص؟.».. :

 .2مزی ،یوسف بن عبدالرحمن ،تهذیب الکمال.212/30 ،
 .3فاکهی ،محمد بن اسحاق ،اخبار المکه.381/1 ،

 .4بزاز ،احمد بن عمرو ،المســند87/3 ،؛ ،ابن ابی حاتم ،عبدالرحمن بن محمد ،تفســیر ابن ابی
حاتم.713/3 ،
 .5طبری ،محمد بن جریر ،جامع البیان فی تفسیر القرآن.16/4 ،

حدیث «مرگ جاهلی» و داللت آن بر «اصلانگاری امامت»

بهحساب آمده و با داللت سایر روایات در تعارض قرار گیرد.
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کــه عصــر طالیی تألیف مجامع روایی و تدوین صحاح ســته اســت ،هیچ اثری از این
روایات یافت نمیشود.
ً
مثال روایت «من مات ومل یغز ومل حیدث نفسه بغزو مات میتة جاهلیة» 1که امروزه تحت
عنــوان «حدیــث جهــاد» ،مستمســکی در دســت وهابیت جهت تشــویق برخــی برای

جهاد با سایر مسلمانان ،بهویژه شیعیان ،مورداستفاده قرارمی گیرد ،در هیچ منبعی از
منابع چهار قرن نخستین یافت نمیشود.

2

و یــا حدیــث «من م��ات بغیر وصیة مات میتــة جاهلیة» که بهعنــوان «حدیث وصیت»

شــناخته میشــود ،اولین بار در کتاب الحاوی الکبیر فی فقه مذهب اإلمام الشــافعی

تألیف علی بن محمد بن حبیب ماوردی (متوفای  450ق) با لفظ «من مات من غیر
وصیة مات میتة جاهلیة» 3بدون ارائۀ سند ،از پیامبر اکرم؟ص؟ آمده است.

نتیجه
ب ــر اس ــاس آنچ ــه در ای ــن تحقی ــق بی ــان ش ــد ،مجموعــهای از احادی ــث تح ــت عن ــوان
106

«م ــرگ جاهل ــی» ،در موضوع ــات :ل ــزوم اطاع ــت از ام ــام ،پرهی ــز از افت ــراق در جماع ــت
مســلمانان و شــاخصۀ ایمــان بــودن محبــت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ معتبــر بــوده و در برخــی
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از م ــوارد دارای اس ــناد صحی ــح اس ــت و ب ــا توج ــه ب ــه معن ــای «میت ــة جاهلی ــة» و قرائ ــن
 .1برخــی از مؤلفیــن و محققیــن ،ایــن حدیث را به صحیح مســلم باب اإلمارة ،ســنن النســائی باب
الجهــاد و ســنن أبــی داود بــاب الجهــاد مســتند میکننــد؛ امــا در تحقیقــات بهعملآمــده ،این
حدیث با لفظ «میتة جاهلیة» در چاپهای مختلف از این منابع یافت نشد( .مجلة البحوث
اإلســامیة .مجلــة دوریة تصــدر عن الرئاســة العامة إلدارات البحــوث العلمیة واإلفتــاء والدعوة
واإلرشاد .)www.alifta.com
 .2البتــه در برخی منابع نخســتین اهل ســنت ،حدیثی شــبیه به این حدیث وجــود دارد ،ولی فاقد
عبــارت «میتــة جاهلیــة» اســت« :من مات ومل ْیغ ُز ومل َحی ّ ِدث نفســه بغزو مات عیل شــعبة نفاق»
(نیشــابوری ،مســلم بــن حجــاج ،الصحیــح1517/3 ،؛ ابوداود ،ســلیمان بن اشــعث ،الســنن،
10/3؛ نســائی ،احمد بن شــعیب ،المجتبی من الســنن8/6 ،؛ همو ،السنن الکبری ،6/3 ،ابو
عوانه ،یعقوب بن اسحاق ،المسند492/4 ،؛ با اختالف اندکی در الفاظ).
 .3ماوردی ،علی بن محمد ،الحاوی الکبیر.188/8 ،

ً
ذک ــر ش ــده ،کام ــا واض ــح اس ــت ک ــه ه ــر س ــه موض ــوع از ضروری ــات و حت ــی از اص ــول
دی ــن محس ــوب میش ــوند و ه ــر ک ــس آنه ــا را ان ــکار کن ــد ،از دی ــن خ ــارج ش ــده و ب ــه
م ــرگ کف ــر و جاهل ــی م ــرده اس ــت.

ً
در حدیث شارب خمر ،بر اساس قرائن بیان شده قطعا مراد از این حدیث بیان حکم
ّ
یک مسئلۀ فقهی نبوده ،بلکه اصرار بر شرب خمر ازنظر شارع در حد انکار دین و خروج
از اســام قلمداد شــده و موجب از بین رفتن اصل دین میشــود و این نشــان از اصولی
بــودن موضــوع ترک شــرب خمر نزد شــارع مقــدس دارد؛ حدیــث ترک عمــدی حج نیز
دچار ضعف سند بوده و خبر واحد محسوب میشود؛ از این رو قابلیت تزاحم با سایر
احادیــث مــرگ جاهلی را نــدارد .درنتیجه هیچگونه تضاد یا تزاحمــی بین موضوعات
حدیــث «مــرگ جاهلی» نبوده و همگی ،به ویژه موضوع معرفــت امام و تبعیت از او ،از
ضروریات و اصول دین هستند.
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فهرست منابع

ابــن ابــی زمنین ،ابوعبــداهلل محمد بن عبداهلل ،ریــاض الجنه بتخریج اصول الســنة ،تحقیق
عبداهلل بن محمد البخاری ،المدینه المنوره ،مکتبه الغرباء االثریه 1415 ،ق
ابــن أبی شــیبة الکوفی ،أبــو بکر عبداهلل بن محمد ،الکتاب المصنــف فی األحادیث واآلثار،
تحقیق :کمال یوسف الحوت ،الریاض ،مکتبة الرشد 1409 ،م
ابن البختری ،محمد بن عمرو ،مجموع فیه مصنفات ابی جعفرابن البختری ،تحقیق :نبیل
سعدالدین جرار ،بیروت ،دار البشائر االسالمیة 1422 ،ق

ابن الملقن ،عمربن علی ،البدرالمنیرفی تخریج األحادیث واألثار الواقعة فی الشــرح الکبیر،
تحقیق مصطفی ابوالغیط ،الریاض ،دارالهجره 1425 ،ق
ابن المنذر ،ابوبکرمحمد بن ابراهیم ،تفســیر القران تحقیق ســعد بن محمد الســعد ،المدینه
المنوره ،دارالمآثر  1423ق
ابــن تیمیــة الحرانی ،أحمد بن عبد الحلیم ،منهاج الســنة النبویة ،تحقیق :د .محمد رشــاد
سالم ،مؤسسة قرطبة 1406 ،م
ابن حبان ،ابو حاتم محمد بن حبان ،الصحیح ،تحقیق :شعیب األرنؤوط ،بیروت ،مؤسسة
الرسالة  1414ق
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،المجروحیــن مــن المحدثیــن والضعفاء والمتروکیــن ،تحقیق :محمود ابراهیم
زاید ،حلب ،دارالوعی  1396ق
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،الثقات ،تحقیق سید شرفالدین احمد ،بیروت ،دارالفکر 1395 ،ق

فصلنامۀ امامتپژوهی _ شمارۀ سیزدهم و چهاردهم _ و
بهار و تابستان 1393

ابن حنبل ،مسنداالمام احمد بن حنبل ،مصر ،موسسه قرطبة ،بی تا،
ابــن راهویــه ،إســحاق بــن ابراهیــم بــن مخلــد ،مســندابن راهویــه ،تحقیــق :د.عبدالغفوربــن
عبدالحق البلوشی ،المدینة المنورة ،مکتبة اإلیمان  1412ق،
ابــن زنجویــه ،ابواحمــد حمیــد بــن مخلــد الخرســانی ،االمــوال ،تحقیــق شــاکرذیب فیاض،
الریاض ،مرکزالملک فیصل  1406ق
ابــن عابدیــن ،محمدامین بن عمر ،حاشــیه ّرد المحتارعلی الدر المختــار ،بیروت ،دارالکفر
 1412ق

ابن عبد البر یوســف بن عبداهلل بن محمد ،االســتیعاب فی معرفة األصحاب ،تحقیق :علی
محمد البجاوی ،بیروت ،دار الجیل 1412 ،ق،
ابــن عبدالوهــاب ،محمــد ،مســائل الجاهلیــة التــی خالــف فیهــا رســولاهلل أهــل الجاهلیة،
تحقیق :محمود شکری األلوسی ،المدینة المنورة ،الجامعة اإلسالمیة 1396 ،ق،
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،محمــد ،مؤلفــات محمــد بن عبد الوهــاب ،تحقیق :عبد العزیز زید الرومی ،د.

محمد بلتاجی ،د .سید حجاب ،الریاض ،جامعة اإلمام محمد بن سعود ،بی تا
ابن کثیر ،اسماعیل بن عمر ،البدایة والنهایة ،بیروت ،مکتبة المعارف ،بی تا
ابوعوانة ،یعقوب بن إسحاق االسفرائنی ،مسند ابی عوانه ،بیروت ،دارالمعرفة ،بی تا
ابــن ابــی یعلی ،محمد بن محمــد ،طبقات الحنابلة ،تحقیق :محمــد حامد الفقی ،بیروت،
دار المعرفة ،بی تا
األزدی ،محمد بن ابی نصر ،تفســیر غریب ما فی الصحیحین ،تحقیق زبیده محمد ســعید،
قاهره ،مکتبه السنه  1415ق

األنصــاری ،أبومحمــد عبــداهلل بن محمــد بن جعفر بن حیــان ،طبقات المحدثیــن باصبهان
والواردیــن علیها ،تحقیق :عبدالغفور عبدالحق حســین البلوشــی ،بیروت ،مؤسســة الرســالة
 1412ق
اآلبــی ،أبــو ســعد منصور بن الحســین ،نثر الــدر فی المحاضــرات ،تحقیق :خالــد عبد الغنی
محفوط ،بیروت ،دار الکتب العلمیة 1424 ،هـ
اآلجــری ،أبوبکر محمد بن الحســین ،الشــریعة ،تحقیق :الدکتور عبداهلل بن عمر بن ســلیمان
الدمیجی ،الریاض ،دارالوطن  1420ق
اآلمدی علی بن أبی علی ،غایة المرام فی علم الکالم ،تحقیق :حسن محمود عبد اللطیف،
القاهره ،المجلس األعلی للشئون اإلسالمیة 1391 ،م،
البخــاری ،محمد بن إســماعیل ،التاریخ الکبیر ،تحقیق :الســید هاشــم النــدوی بیروت ،دار
الفکر ،بی تا

البربهــاری ،الحســن بــن علــی بــن خلــف ،شــرح الســنة ،تحقیــق :د .محمــد ســعید ســالم
القحطانی ،الدمام ،دارابن القیم  1408ق،
البزار ،أبو بکر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق ،البحر الزخار ،تحقیق :د .محفوظ الرحمن زین
اهلل ،بیروت ،مؤسسة علوم القرآن ،مکتبة العلوم والحکم 1409 ،م،
ترمــذی ،محمــد بن عیســی ،الجامع الصحیح ســنن ترمــذی ،تحقیق :أحمد محمد شــاکر،
بیروت ،دارإحیاء التراث العربی ،بی تا
التفتازانــی ،ســعدالدین مســعود بــن عمــر ،شــرح المقاصــد فــی علــم الــکالم ،باکســتان،
دارالمعارف النعمانیة  1401ق
التوحیــدی ،ابوحیــان علــی بــن محمــد ،البصائروالذخائــر ،تحقیــق ودادالقاضــی ،لبنــان،
دارصادر  1419ق
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،الجامــع الصحیــح ،تحقیــق :د .مصطفــی دیــب البغــا ،یمامــه ،دار ابــن کثیــر
 1407ق
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الجوهری البغدادی ،علی بن الجعد ،مسند ابن الجعد ،تحقیق :عامر أحمد حیدر ،بیروت،
موسسه نادر  1410ق
الحاکــم النیســابوری ،محمد بن عبداهلل أبو عبداهلل ،المســتدرک علی الصحیحین ،تحقیق:
مصطفی عبد القادر عطا ،بیروت ،دار الکتب العلمیة 1990 ،م
الخطابــی البســتی ،أبــو ســلیمان حمــد بــن محمــد بــن ابراهیــم ،العزلــة ،القاهــره ،المطبعــة
السلفیة 1399 ،هـ
الخطیب البغدادی ،احمد بن علی ،تاریخ بغداد ،بیروت ،دارالکتب العلمیه ،بی تا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،الفقیه و المتفقه ،تحقیق :أبو عبد الرحمن عادل بن یوسف الغرازی ،الریاض،
دار ابن الجوزی 1421 ،هـ
الدارقطنی ،أبوالحســن علی بن عمر ،الســنن ،تحقیق :الســید عبداهلل هاشــم یمانی المدنی،
بیروت ،دار المعرفة  1386ق
الدارمی ،أبومحمد عبداهلل بن عبدالرحمن ،الســنن ،تحقیق :فواز أحمد زمرلی ،خالد الســبع
العلمی ،بیروت ،دارالکتاب العربی  1407ق
الذهبی ،شــمسالدین محمد بن احمد ،تاریخ اإلسالم و وفیات المشاهیر و األعالم ،تحقیق
عمرعبدالسالم ندمری ،لبنان ،دارالکتاب العربی  1407ق
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،ســیرأعالم النبــاء ،تحقیــق :شــعیب األرنــاؤوط ،محمــد نعیــم العرقسوســی،
بیروت ،مؤسسة الرسالة  1413ق،
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،میزان االعتدال فی نقد الرجال ،تحقیق :الشیخ علی محمد معوض والشیخ
عادل أحمد عبدالموجود بیروت ،دار الکتب العلمیة 1995 ،م
الــرازی ،عبدالرحمــن بــن محمــد بــن ادریــس ،تفســیر ابــن ابــی حاتــم ،تحقیق اســعد محمد
الطیب ،لبنان ،مکتبه العصریه ،بی تا
الرامهرمــزی الحســن بــن عبــد الرحمن ،المحــدث الفاصل بین الــراوی والواعــی ،تحقیق :د.
محمد عجاج الخطیب ،بیروت ،دار الفکر 1404 ،ق
الرقیق الندیم أبو اسحاق ابراهیم بن القاسم ،قطب السرور فی اوصاف الخمور ،بی جا ،بی تا
الرویانــی ،محمد بن هارون ،مســند الرویانــی ،تحقیق :أیمن علی أبو یمانی ،القاهرة ،موسســه
قرطبة  1416ق
الزبیری ،مصعب بن عبداهلل ،حدیث مصعب الزیبری ،تحقیق صالح عثمان اللحام ،اردن،
دارالعثمانیه  1424ق،
الزرکشــی ،بدرالدین محمد بن بهادر ،البحرالمحیط فی أصول الفقه ،تحقیق محمد محمد
تامر ،لبنان ،دارالکتب العلمیه  1421ق

الزهــری ،عبیــداهلل بــن عبدالرحمــن ،حدیث ابــی الفضل الزهــری ،تحقیق الدکتورحســن بن
محمد ،الریاض ،اضواءالسلف  1418ق
الزهری ،أبوعبداهلل محمد بن سعد بن منیع ،الطبقات الکبری ،بیروت ،دارصادر ،بی تا
الســبتی المالکــی عیاض بن موســی بن عیاض ،مشــارق األنوار علی صحاح اآلثــار ،بیروت،
المکتبة العتیقة ودار التراث ،بی تا
السجســتانی ،أبو داود ســلیمان بن األشــعث ،ســنن أبی داود ،تحقیق :محمد محییالدین
عبد الحمید ،بیروت ،دارالفکر ،بی تا،
الســندی ،محمد بن عبدالهادی ،حاشــیه السندی علی سنن النسایی ،تحقیق عبدالفتاح
ابوغدة ،حلب ،مکتب المطبوعات االسالمیه  1406ق،
ســیوطی ،عبدالرحمــن بــن ابــی بکــر ،الدیبــاج علــی مســلم ،تحقیــق ابواســحاق الحوینــی،
السعودیه ،دارابن عفان  1416ق
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،تدریــب الــراوی فــی شــرح تقریــب النواوی ،تحقیــق عبدالوهاب عبداللطیف،
الریاض ،مکتبه الریاض الحدیثه ،بی تا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،الآلل ــیء المصنوع ــة ف ــی األحادی ــث الموضوع ــة ،تحقی ــق :أب ــو عب ــد الرحم ــن
ص ــاح ب ــن محم ــد ب ــن عویض ــة ،بی ــروت ،دار الکت ــب العلمی ــة  1996م،

الشافعی ،أبی القاسم علی بن الحسن إبن هبة اهلل ،تاریخ مدینة دمشق وذکر فضلها وتسمیة
مــن حلهــا من األماثل ،تحقیــق :محبالدین أبی ســعید عمر بن غرامة العمــری ،بیروت ،دار
الفکر 1995 ،م

الشــیبانی ،أبوبکرأحمد بن عمرو بن الضحاک ،االحادوالمثانی ،تحقیق باســم فیصل أحمد،
الریاض ،دارالرایة  1991م
الشیبانی ،عمرو بن الضحاک ،السنة ،تحقیق :محمد ناصرالدین األلبانی ،بیروت ،المکتب
اإلسالمی  1400ق
الشــیرازی ،ابراهیم بن علی بن یوســف ،المهذب فی فقه اإلمام الشــافعی ،بیروت ،دار الفکر،
بی تا
الصنعانــی ،أبــو بکــر عبــد الــرزاق بن همــام ،مصنــف عبدالــرزاق ،تحقیــق :حبیــب الرحمن
األعظمی ،بیروت ،المکتب االسالمی  1403ق
الصنعانی ،محمد بن إســماعیل ،ســبل الســام شــرح بلوغ المرام من أدلة األحکام ،تحقیق:
محمد عبد العزیز الخولی ،بیروت ،دارإحیاء التراث العربی  1379ق

حدیث «مرگ جاهلی» و داللت آن بر «اصلانگاری امامت»

الشــوکانی ،محمــد بــن علــی بن محمد ،نیــل األوطار من أحادیث ســید األخیار شــرح منتقی
األخبار ،بیروت ،دار الجیل 1973 ،م
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الطبرانی ،ســلیمان بن أحمد بن أیوب ،مســند الشــامیین ،تحقیق :حمدی بن عبدالمجید
السلفی ،بیروت ،موسسه الرسالة  1405ق
الطبرانی ،ســلیمان بن أحمد ،معجم االوســط ،تحقیق :طارق بــن عوضاهلل بن محمد ،عبد
المحسن بن ابراهیم الحسینی ،القاهرة ،دارالحرمین  1415ق
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،معجــم الکبیــر ،تحقیــق :حمــدی بــن عبدالمجیــد الســلفی ،الموصــل،
مکتبةالزهراء  1404ق
الطبری ،محمد بن جریر ،جامع البیان فی تأویل القراان ،تحقیق احمدمحمدشاکر ،بیروت،
موسسه الرساله  1420ق
الطحان ،محمود بن احمد ،تیسیر مصطلح الحدیث ،مصر ،مرکزالهدی للدراسات  1415ق
الطرسوســی ،محمــد بــن ابراهیــم ،مســند عبــداهلل بــن عمــر ،تحقیــق :أحمــد راتــب عرموش،
بیروت ،دارالنفائس  1393ق
الطیالسی ،سلیمان بن داود ،مسند أبی داود الطیالسی ،بیروت ،دار المعرفة ،بی تا
عبدالباقی بن قانع ،معجم الصحابة ،تحقیق :صالح بن ســالم المصراتی ،المدینة المنورة،
مکتبة الغرباء األثریة  1418ق
عدنی ،محمد بن یحیی ،االیمان ،تحقیق حمد بن حمدی ،کویت ،دارالسلفیه 1407 ،ق
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عسقالنی ،ابن حجر احمد بن علی ،تهذیب التهذیب ،بیروت ،دارلفکر 1404 ،ق،
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،فتح الباری شرح صحیح البخاری ،تحقیق :محبالدین الخطیب ،بیروت،
دار المعرفة ،بی تا
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،لسان المیزان ،بیروت ،مؤسسة األعلمی للمطبوعات  1986م
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،تقریب التهذیب ،تحقیق محمد عوامه ،سوریه ،دارالرشید  1406ق
العمرانی ،یحیی بن ابی الخیر ،االنتصار فی الرد علی المعتزله القدریه االشرار ،تحقیق سعود
بن عبدالعزیز ،الریاض ،اضواء السلف  1999م،
العینی بدرالدین محمود بن أحمد ،عمدة القاری شرح صحیح البخاری ،بیروت ،دار إحیاء
التراث العربی ،بی تا
غزالی ،ابوحامد ،االقتصاد فی االعتقاد ،لبنان ،دارمکتبه الهالل  1993م
الفاکهــی ،ابوعبــداهلل محمــد بــن اســحاق ،أخبــار مکــة فــی قدیــم الدهــر و حدیثــه ،تحقیــق
عبدالملک عبداهلل دهیش ،بیروت ،دارالخضر  1414ق
الق ــاری ،عل ــی ب ــن س ــلطان محم ــد ،مرق ــاة المفاتی ــح ش ــرح مش ــکاة المصابی ــح ،تحقی ــق:
جم ــال عیتان ــی ،بی ــروت ،دار الکت ــب العلمی ــة 2001 ،م،

القرطب ــی أب ــو عبـ ـداهلل محم ــد ب ــن أحم ــد ،الجام ــع ألح ــکام الق ــرآن ،القاه ــره ،دار الش ــعب،
ب ــی ت ــا
القزوین ــی ،محم ــد ب ــن یزی ــد ،س ــنن اب ــن ماج ــه ،تحقی ــق :محم ــد ف ــؤاد عب ــد الباق ــی ،بی ــروت،
دار الفک ــر ،ب ــی ت ــا

الاللکائــی ،ابوالقاســم هب ـةاهلل بــن الحســن ،شــرح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة والجماعــة مــن
الکت ــاب والس ــنة وإجم ــاع الصحاب ــة ،تحقی ــق احم ــد س ــعد حم ــدان ،الری ــاض ،دارطیب ــة،
 1402ق
اللی ــث ب ــن س ــعد ب ــن عب ــد الرحم ــن ،مجل ــس م ــن فوائ ــد اللی ــث ب ــن س ــعد ،تحقی ــق :محم ــد
ب ــن رزق الطرهون ــی ،الری ــاض ،دارعال ــم الکت ــب للنش ــر والتوزی ــع  1407ق،
المــاوردی ،ابوالحســن علــی بــن محمــد ،الحــاوی الکبیرفــی فقــه مذهــب الشــافعی ،تحقیــق
شــیخ علــی محمــد معــوض ،بیــروت ،دارالکتــب العلمیــه  1419ق،
مجلس ــی ،محم ــد باق ــر ،بح ــار االنوارالجامع ــة ل ــدرر أخب ــار األئم ــة؟مهع؟ ،لبن ــان ،داراالحی ــاء
 1403ق،
الم ــروزی ،نعی ــم ب ــن حم ــاد ،کت ــاب الفت ــن ،تحقی ــق :س ــمیر أمی ــن الزهی ــری القاه ــره ،مکتب ــة
التوحی ــد 1412 ،ق،
المـــروزی ،محمـــد بـــن نصـــر ،تعظی ــم ق ــدر الص ــاه ،تحقی ــق عبدالرحم ــن عبدالجبـــار
الفریوانـــی ،المدینـــه المنـــوره ،مکتبـــه الدارالمدین ــه  1406ق

مفید ،محمد بن محمد ،اإلفصاح فی اإلمامة ،قم ،کنگره شیخ مفید (ره)  1413ق

المقری ــزی ،احم ــد ب ــن عل ــی ،إمت ــاع األس ــماع بم ــا للنب ــی م ــن األح ــوال واألم ــوال والحف ــدة
والمت ــاع ،تحقی ــق محم ــد عبدالحمی ــد النمیس ــی ،بی ــروت ،دارالکت ــب العلمی ــة 1420 ،ق
المن ــاوی ،عب ــد ال ــرؤوف ،الیواقی ــت وال ــدرر ف ــی ش ــرح نخب ــة اب ــن حج ــر ،تحقی ــق :المرتض ــی
الزی ــن أحم ــد ،الری ــاض ،مکتب ــة الرش ــد 1999 ،م،
أب ــو یعل ــی ،أحم ــد ب ــن عل ــی ،مس ــند اب ــی یعل ــی ،تحقی ــق :حس ــین س ــلیم أس ــد ،دمش ــق،
دارالمأمـــون للتـــراث  1404ق،
النســائی ،أبــو عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعیب ،المجتبــی مــن الســنن ،تحقیــق :عبدالفتــاح
أبــو غــدة ،حلــب ،مکتــب المطبوعــات اإلســامیة  1406ق
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،ســنن الکبــری ،تحقیــق :د.عبدالغفارســلیمان البنــداری ،بیــروت ،دارالکتــب
العلمیة  1411ق،
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الم ــزی ،یوس ــف ب ــن عبدالرحم ــن ،تهذی ــب الکم ــال ف ــی اس ــماء الرج ــال ،تحقی ــق بش ــارعواد
مع ــروف ،بی ــروت ،موسس ــه الرس ــاله  1400ق
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النــووی ،أبو زکریا یحیی بن شــرف بن مری ،صحیح مســلم بشــرح النووی ،بیــروت ،دار إحیاء
التراث العربی 1392 ،م
نیشابوری ،مسلم بن الحجاج ،الکنی و االسماء ،تحقیق :عبدالرحیم محمدأحمدالقشقری،
المدینة المنورة ،الجامعة االسالمیة  1404ق،
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،صحیــح مســلم ،تحقیــق :محمــد فــؤاد عبدالباقــی ،بیــروت ،دارإحیاء التراث
العربی ،بی تا
الهیثمی ،علی بن أبی بکر ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،القاهرة ،بیروت ،دار الریان للتراث/
دار الکتاب العربی 1407 ،م
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حديث«امليتةالجاهل َّية»
وداللته عىل أصل اإلمامة
موسیاإلسفندیاري

1

الخالصة:

من الروايات املذكورة يف إثبات أصل اإلمامة ،حديث «امليتة الجاهل َّية» ،وقد ورد عن رسولالله؟ص؟
يف ستة مواضيع  ،أربعة منها بأسانيد صحيحة ،وهي كام ييل« :لزوم تبعية اإلمام ،اجتناب التفريق
بني املسلمني ،أمارات وجود بغض أمري املؤمنني؟ع؟ يف قلب املسلمني ،اإلرصار عىل رشب الخمر».
وموضوعان منها بسند غري صحيح يف مصادر أهل السنة ،وهام« :ترك الحج ،وترك الجهاد».
وملا اشــتمل الحديث عىل بعض املواضيع الفقهية كحرمة رشب الخمر ،شك بعضهم يف داللة هذا
الحديث عىل موضوع اإلمامة ،وأنها يف إثبات أصل اإلمامة ،ولكن بالنظر إىل شأن ورود هذه األحاديث،
والقرائن املوجودة ميكن أن تعد املواضيع األربعة األوىل رضورية وأصيلة.
املفردات األساس ّية :حديث معرفة اإلمام ،أصل اإلمامة ،امليتة الجاهلية ،حديث« :من مات».

التخصص.)m.saber110@yahoo.com( :
 .1باحث يف احلوزة العلمية بقم املقدسة ،وخريج مركز اإلمامة
ي
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The “Ignorant Death” tradition and its
indication for “the originality of Imamate”
Mosa Esfandiari 1
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Abstract

One of the famous traditions for “the originality of Imamate” is
the “Ignorant Death” tradition which is narrated from the Prophet
Muhammad (pbuh) in six topics. This tradition is narrated in the
Sunni sources in four topics of “the necessity of following the Imam,
eschewing disunion among Muslims, the effects of Imam Ali’s (AS)
hatred in the heart of the Muslim, and the result of insistence on
drinking alcoholic beverages” with authentic documents and in
two topics of “ Hajj abandon and Jihad avoidance” with unauthentic
documents.
The inclusion of this tradition on some of jurisprudential subjects
such as insistence on drinking alcoholic beverages has caused
doubt in its indication for the “the originality of Imamate” among
some opponents. Regarding the entry occasion of these traditions
and the extant indications in them, the necessity of all four topics
and even the originality of some of them can be proved.

Keywords: the tradition of Imam Knowledge, the originality of
Imamate, Ignorant Death, “man mat (if someone dies)” tradition.
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